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Lukijalle
Museoita tarvitaan

Lapin ammatillisesti hoidettujen museoiden väkeä kokoontui lokakuussa
Arktikumissa Rovaniemellä. Vastaavanlaisesta tapaamisesta olikin jo ehtinyt
vierähtää useampi vuosi. Mitä siis kuuluu Lapin museokentältä tänään?
Saamelaismuseo Siidan toiminta
jatkuu aktiivisena. Erilaisia projekteja
on meneillään, ja lisätilojen tarve alkaa
tulla myös ajankohtaiseksi. Museon
monipuolista saamelaisaineistoa koskeva kokoelmapoliittinen ohjelma on tekeillä ja näyttelytoiminta vilkasta.
Tankavaaran Kultamuseo täyttää
ensi vuonna 35 vuotta ja on saanut uuden johtajan. Heli Heinäaho-Miettunen
kertoi kolmen kuukauden kokemuksellaan museon tulevaisuuden suunnitelmista. Kultamuseon toimintaa varten
ollaan perustamassa säätiö, minkä jälkeen Kultamuseoyhdistys jää taustaorganisaatioksi.
Rovaniemellä Lapin maakuntamuseon johtama MUSKU – Museot
kuntoon! -projekti on päättynyt, ja sen
tuloksena on laadittu kehittämissuunnitelmat 11 paikallismuseolle. Hanke
on koettu erittäin tärkeäksi, sillä monet vapaaehtoistyön varassa toimivat
pienet museot kärsivät resurssipulasta.
Toisaalta monissa kunnissa on myös
havaittu, että tällainen museo saattaa
olla paikkakunnan ainoa kulttuurinen
matkailukohde. Paikallismuseoissa toivotaankin hankkeen jatkuvan niin, että
suunnitelmista päästään konkreettisiin
kehittämistoimiin.
Rovaniemen taidemuseo odottaa
laajennusrakentamisen alkamista. Lapin liiton lopullinen EU-rahoituspäätös
on vielä tulematta, mutta hanke on jo

kirjattu rahoitettavien kärkeen. Vuoden
vaihteessa alkava saneeraus tuo vanhaan
postivarikkoon tilat Lapin kamariorkesterille, taidemuseolle runsaasti lisää
näyttelytilaa ja samalla muita yleisötiloja. Saneerauksen odotetaan valmistuvan
vuoden 2010 alkuun mennessä.
Torniossa museoiden tulevaisuutta
värittää Tornion ja Haaparannan laajeneva yhteistyö. Niin Aineen taidemuseo
kuin Tornionlaakson maakuntamuseokin seuraavat kehitystä. Tornionlaakson
maakuntamuseo on aloittanut uuden
perusnäyttelyn suunnittelun Interregrahoituksen turvin.
Vuosi 2008 on Kemin taidemuseon
60-vuotisjuhlavuosi. Kemissäkin Tornion tapaan museoiden toimintaa varjostavat kaupungin pakkolomatoimet.
Kemissä huolena ovat myös historiallisen
museon monet pienet toimipisteet, joita
kaikkia ei ole voitu pitää auki vähäisin
voimavaroin.
Museoiden tapaamisessa keskusteltiin siitä, miten museot voisivat yhä
paremmin jakaa vastuualueensa ja erikoistua. Toisaalta yhteistyön merkitys
nähtiin tärkeäksi. Sotien luontoon jättämien jälkien tallennus ja tutkimus,
oman aikamme nopean muutoksen tallentaminen sekä museoiden oman historian riittävä arkistoiminen puhuttivat
museoväkeä. Taidemuseoiden sekä kulttuurihistoriallisten museoiden tiiviimpi
yhteistyö nähtiin myös ajankohtaisena
asiana, samoin museoiden saavutettavuus ja kiinnostavuus matkailukohteina.
Museoita tarvitaan edelleen perinteisessä
mielessä, mutta tulevaisuuden haasteet
on osattava myös ottaa avoimin mielin
vastaan.
Hilkka Liikkanen



Olli Cavén

Rakennusten restaurointia
Savukoskella
■ Savukosken savottatyö-

mailla tienasivat leipänsä
vuosikymmenien ajan useat
saulaiset ja etelän lentojätkät.
Kemiyhtiön metsäpäällikkö
Hugo Richard Sandberg,
kansan kielellä Iso-Samperi,
toi Suomen ensimmäisen
konesavotan Tulppion kairoille vuosiksi 1913–1916.
Amerikasta hankituilla telaketjuilla kulkevilla höyryvetureilla, höyrytraktoreilla, kuljetettiin puuta kairasta eteenpäin.
Viimeinen konesavotta päättyi
vuonna 1988 Sotataipaleessa,
ja puu huilasi Kemijoessa
viimeksi vuonna 1991.



Museovirasto restauroi vuosina 1989–
1991 Savukoskella työllisyystöinä
useita savottakämppäkokonaisuuksia.
Näistä yksi, Kemiyhtiön sotien jälkeen
rakennuttama Kotaseljän pääpirtti,
tuhoutui tulipalossa 26.6.2001. Kunnalla oli hallintaoikeus kämppään, ja
kohde oli vakuutettu. Vakuutuksen
edunsaajana oli Museovirasto. Kesäkuussa 2003 solmittiin yhteistyösopimus, jonka mukaan vakuutuskorvaus
käytetään Savukosken kunnan alueella konkreettisten restaurointiprojektien toteuttamiseksi. Tämä oli luonnollinen jatke päättyneille savottatyömaille.
Koulutusta perinneja korjausrakentamiseen

Sopimuksen pohjalta kehitettiin
hanke Savukosken savottaperinteen
vaalimiseksi. Alusta pitäen oli selvää,
että sen pitää olla pitkäaikaistyöttömiä työllistävä. Yhteistyökumppaneiksi Museovirastolle ja kunnalle
tulivat Savukosken työvoimatoimisto ja Lapin TE-keskus. Ohjausryhmä työsti hankkeelle päälinjat, jotka
viilattiin lopulliseen kuosiinsa työmaakokouksissa. Koska restaurointityöt ja entistämiskohteet ovat kunnan alueella suhteellisen harvinaisia,
päätettiin projektiin ottaa restaurointikoulutus vahvasti mukaan.

Savukosken savottaperinteen vaaliminen -hanke alkoi virallisesti alkuvuodesta 2004 ja päättyi vakuutuskorvauksen tultua käytetyksi loppuvuodesta 2006. Pienempiä viimeistelytöitä ja maisemanhoitotoimenpiteitä jäi
vielä myöhemmin tehtäväksi. Niistä
vastaa Lapin ympäristökeskus yhdessä
Itä-Lapin työvoimapiirin kanssa. Museovirasto on edelleen hankkeessa mukana antikvaarisena valvojana.
Töiden onnistumisen takeena –
hyvien yhteistyökumppaneiden lisäksi – oli pätevä työnjohto. Työnjohtajaksi saatiin kiinnitettyä aito saulainen rakennusmestari Jussi Kotala,
joka oli ollut Museoviraston leivissä
aikaisemminkin. Jussi Kotala vastasi
työmaasta, aikataulujen pitävyydestä
ja töiden rytmittämisestä eri kohteiden kesken. Materiaalihankinnat oli
tehtävä ajoissa ennakoiden tulevien
kuukausien ja vuosien tarpeet. Lähimmän rautakaupan sijainti sadan
kilometrin päässä tuotti oman päänvaivansa, ja paperityöt veivät oman
aikansa. Rakentamisen lisäksi Kotala hoiti osittain työmaan dokumentointia valokuvaamalla ja piirtämällä. Miehet vaihtuivat kolmen vuoden
projektin aikana moneen kertaan, joten koulutus työmaalla oli jatkuvaa.
Itä-Lapin työvoimapiirin kehittämispäällikkö Matti Harju Savukosken työvoimatoimistosta on ollut
hankkeessa mukana alusta asti. Hän
on rekrytoinut päteviä työllistettäviä
työntekijöitä. Projektin työllisyysvaikutus vuosina 2004–2006 oli 168
henkilötyökuukautta eli 14 henkilötyövuotta. Pelkästään työllistettyjä oli yhteensä 31 henkilöä muun
väen lisäksi. Vuoden 2007 vastaavat

luvut ovat noin 30 henkilötyökuukautta, mikä työllisti 5–6 henkilöä. ��������������������������������
Työntekijät oppivat perinne- ja
korjausrakentamista, ja käytännön
harjoittelun lisäksi he osallistuivat
teoriajaksoihin. �������������������
Moni onkin työllistynyt projektin jälkeen.
Hankkeen aikana kunnostettiin
Museoviraston omistamia savottakohteita Savukoskella. Alatammen ja
Reutuvaaran kämppäkartanoilla korjattiin muun muassa kattoja ja kamiinoita. Muissa kohteissa tehtiin pienempiä töitä. Viime kesänä siirrettiin
myös Saihon partiokämppä uuteen
sijaintipaikkaansa Nuorttijoelle. Entinen partiomaja palvelee nyt autiotupana retkeilijöitä ja kalastajia alueella,
jossa ei ole muuta avointa yöpymistilaa. Kaikkiin kohteisiin on asennettu
opastaulut. Kotaseljän tyhjälle kentälle pystytetty opastaulu kertoo satunnaiselle kulkijalle mitä paikalla
on aikanaan sijainnut.
Savottapitäjän
erämaatalo

Savottarakennusten kokonaisuuteen
niveltyi hyvin myös Tarkkalan erämaatilan restaurointityömaa. Kunta
lunasti tilan kaikki rakennukset ja
vähän yli kahden hehtaarin määräalan perikunnalta omakseen alkuvuodesta 2004. Tarkkalaan on kunnan keskustasta yli kahdenkymmenen
kilometrin matka metsäautotietä. Tien
länsipuolella kohoaa kuuluisa Kivitunturi, josta on hulppeat näkymät tunturimaisemaan. Tarkkalan pihapiiriin
saavuttaessa kuuluu läheisen Kuisjoen
kosken solina tulijan korviin.
Tarkkalan päärakennus on peräisin 1900-luvun alusta. Ensimmäisen


asukkaan Aleksanteri Starckin perhe
tosin saapui paikalle jo 1800-luvun
lopulla. Vuonna 1921 tilalle muuttanut Juho Heikki Riikonen osti sen
perintötilaksi 1941, ja hänen poikansa Salomo asui paikalla 1980-luvulle
asti. Sen jälkeen sitä pidettiin lähinnä kesänviettopaikkana. Tarkkalaan
kuuluu päärakennuksen lisäksi navetta, savusauna ja aitta, jotka nyt
on restauroitu. Verkkovaja rakennettiin kopiona uudestaan alkuperäiselle
paikalleen. Lisäksi pihapiirin ja metsän reunaan siirrettiin käyttösaunaksi Kotaseljän kämpän palolta säästynyt sauna ja käymälä. Suojaustoimia
odottavat vielä riihi sekä lato-työkaluvaja-varastorakennus.
Vuoden 2004 alussa laadin Tarkkalan rakennuksista alustavan kunto- ja vauriokartoituksen, jonka pohjalta päätettiin rakennusten vaatimat
toimenpiteet, entistämisjärjestys ja
aikataulut. Kaikki rakennukset mitattiin ja piirrettiin. Tarkkalan tilan
historiaa selvitettiin eri arkistolähteistä
sekä haastattelemalla henkilöitä, joilla
oli tietoa tai siteitä Tarkkalaan.
Päärakennuksen hirsikehän lahovauriot osoittautuivat ennakoitua
pahemmiksi, joten kengittämisen ja
hirsien lahovaurioiden paikkaamisen
sijasta päätettiin koko rakennus käyttää maajalassa. Hirret ja muut rakenneosat numeroitiin ja koko kehä purettiin. Samoin purettiin pirtin iso
piisi ja perähuoneen lämmitysuuni.
Kaikki työvaiheet dokumentoitiin
valokuvaamalla, mistä oli suuri apu
uudelleen rakentamisessa. Purkaminen osoittautui lopulta nopeammaksi
ja parempaan lopputulokseen johtaneeksi ratkaisuksi.


Tarkkalan navetta purettiin ennen
kuin sitä ruvettiin uudelleen pystyttämään hirsi hirreltä. Kuva: Jussi
Kotala. Museoviraston rakennushistorian osasto.

Navetan vauriot olivat niin laajat,
että sekin purettiin kokonaan ja kehä
kunnostettiin hirsi hirreltä. Navettaan palautettiin eläimien parret ja
muuripadalla varustettu tulisija, joista oli jäänteet jäljellä.
Muissa rakennuksissa selvittiin
perinteisellä kengityksellä ja kehien
välihirsien vaihdoilla. Kaikkiin rakennuksiin tehtiin uudet vesikatteet
samoista materiaaleista, joita niissä
oli alun perin käytetty.
Puumateriaalin raakatyöstössä
käytettiin apuna koneita, mutta lopulliset pinnat ja työn jälki viimeisteltiin käsityökaluilla. Periaatteena
oli pitää kaikki työvaiheet niin käsityövaltaisina kuin mahdollista. Kellekset tehtiin puukiiloilla halkaisemalla, hirret veistettiin kirveillä ja
jopa päärakennuksen piipun rapautuneet betoni- eli sementtitiilet korvattiin itse paikalla tehdyillä uusilla
sementtitiilillä.
Tarkkalan tilan ja rakennusten
suojeleminen rakennussuojelulailla
on vireillä. Piha-alueesta ja ympäristöstä on tehty kasvillisuuskartoitus
ja annettu hoito-ohje. Opastaulu
asennetaan syksyllä 2007 pihapiirin

laitaan navetan läheisyyteen. Ympäristötöistä on suunnitteilla Kuisjoen
1880-luvun lopulla rakennetun tammirakenteen rekonstruktio. Tammen
jäänteet näkyvät vielä maastossa, ja
Museovirasto on ne dokumentoinut.
Museovirasto toimii taustayhteisönä Tarkkalan restaurointitöiden loppuunsaattamisessa sekä muissa vastaavissa Lapin alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävissä kohteissa.

Lisätietoja

Tarkkalan erämaatilan rakennusten
restaurointi Savukoskella 2004–2006.
Museoviraston rakennushistorian osaston raportti 18. – Raportti on tarkoitettu ensisijaisesti projektin osanottajien käyttöön ja oppimateriaaliksi
vastaavien restaurointi- ja koulutushankkeiden toteuttajille.

■

Navetan restaurointi on saatu päätökseen. Kuva: Olli Cavén. Museoviraston rakennushistorian osasto.

Aittaan tehtiin katto kelleshaljikkaista.
Kuva: Tapio Hirvonen. Museoviraston
rakennushistorian osasto.



Jouni Rauhala

Maisemanhoitoalue
Sallan Saijaan
■ Itälappilaisessa Saijan kylässä Sallassa on ollut pysy-

vää asutusta 1600-luvulta lähtien, jolloin Tenniön siidaan
kuulunut lappalainen Tuomas
Saija pystytti kotansa Korjan
niemeen Kuolajoen rannalle. Tätä nykyä kylässä on 66
asuttua taloutta ja runsaat
150 asukasta. Elinvoimaisen kylän asukkaiden aloitteesta Saijaan perustettiin
viime keväänä Lapin ensimmäinen luonnonsuojelulain
mukainen maisema-alue.



Maisema-aluehanke sai alkunsa loppuvuodesta 2005, jolloin Lapin ympäristökeskus ryhtyi ympäristöministeriön aloitteesta etsimään sopivaa
kohdetta maisemanhoitosuunnitelman laatimiseksi. Lapin alueella on
24 valtakunnallisesti ja 15 maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta,
joiden joukosta seuloutui maakunnallisesti arvokas Saijan kylä.
Saija sijaitsee Sallan kirkonkylältä
noin 40 km pohjoiseen, lähellä Savukosken rajaa. Kylänäkymiä hallitsevat
pienipiirteinen viljelymaisema, vuolaat
joet ja taustalla kohoavat selkeäprofiiliset harju- ja vaaraselänteet. Alueen maiseman perusmuodosto syntyy
pyöreälakisista vaaroista, loivista moreeniselänteistä ja terävälakisista harjujaksoista sekä selänteiden väliin levittäytyvistä suo- ja jokilaaksoista. Geometrisia muotoja on nähtävissä vain
vähän, ja maiseman linjat ovat loivasti
kaarevia – lähes vaakasuoria. Maisema
on suuntautunut luoteesta kaakkoon:
jääkauden muovaama harjujakso, Kolsanharju, seurailee Tenniöjokivartta kilometrikaupalla vielä maisemaalueen ulkopuolellakin, ja moreenin
peittämät vaarojen jyrkimmät rinteet
osoittavat luoteeseen päin.
Kylän länsipuolella avautuu laaja,
linnustoltaan merkittävä Joutsenaapa–

Elon puintia Alatalossa 1930-luvulla. Taustalla Alatalon rakennukset, joista
toinen siirrettiin Siirtolaan. Jaakko Törmäsen albumi.

Kaita-aavan soidensuojelualue. Joutsenaapa, tai kuten paikalliset sanovat Jouttenaapa, on ollut saijalaisten
ikimuistoista metsästys-, kalastus- ja
marjastusaluetta.
Tuhkasta nousi
elävä kylä
Saijan rakennuskanta on käytännössä kokonaan sotien jälkeen syntynyttä. Sitä vanhempaa perua on
vain 1920-luvulla rakennettu, yhä
käyttökuntoinen savusauna ja kaksi
keskeneräistä hirsikehää. Myös yhden navetan tiiliseinät, joiden sisälle
uusi navetta rakennettiin, jäivät Lapin sodan jäljiltä pystyyn. Vanha rakennettu ympäristö tuhoutui kauttaaltaan, vain kylätiet ja peltoaukeat
jäivät entiselleen.

Saija elää nyt 2000-luvullakin vahvasti alkutuotannon varassa. Kylässä on
seitsemän karjatilaa, kahdeksan porotilaa ja metsätiloja. Palveluelinkeinoja
kylässä edustavat saha, pienrakennusliike, lihanjalostuslaitos, kuljetusliike,
tienaurauspalvelu, traktoreitten ja koneitten huolto ja korjaus, loma-asunnon vuokraus ja kyläkauppa, joka valitettavasti tuhoutui tulipalossa viime
elokuussa.
Saijan kyläyhdistyksen toiminta
on vilkasta ja omaleimaista. Vuodesta 1997 on keväisin järjestetty Saijan
Pirtillä Suomen ja tiettävästi koko
maailman pienin jazz-tapahtuma,
Saijazz. Pienuudestaan huolimatta,
tai juuri siksi, tapahtuma on vetänyt
puoleensa maamme tunnetuimpia
muusikoita.


Näkymä Sarivaarasta kylään, 1990-luku. Kuva: Kari Saariniemi.

Tavoitteena
maisema-alue
Keskeisenä tavoitteena oli maisemaaluepäätöksen valmistelu Saijan kylän alueelle. Sen onnistumiselle ei
tohdittu kovin isoja odotuksia asettaa, koska Suomussalmen Kuivajärven–Hietajärven alueelle perustettua
Suomen ensimmäistä luonnonsuojelulain mukaista maisema-aluetta lukuun
ottamatta muita vastaavia hankkeita
ei ollut saatu toteutetuksi. Toisaalta
Lapissakin miltei kymmenen vuotta
jatkunut Natura 2000 -ohjelman valmistelu ei välttämättä parantanut lähtöasetelmia.
Suunnitelman laatijoiden tueksi perustettiin ohjausryhmä, johon
kuuluivat edustajat Lapin liitosta,
Metsähallituksesta, Lapin maakuntamuseosta, Sallan kunnasta, Saijan kyläyhdistyksestä, Metsäkeskus Lapista
ja Sallan metsänhoitoyhdistyksestä.
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Koska paras tietämys ja tuntemus on
paikallisilla ihmisillä, ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa perustettiin
paikallistyöryhmä päätehtävänään
Saijan asutushistoriatietojen kokoaminen. Lisäksi ryhmä selvitti alueen
vanhoja reittejä ja muita kulttuurihistoriallisia kohteita. Paikallistyöryhmä kokoontui itsenäisesti, ja yhdessä
suunnittelijoiden kanssa järjestettiin
tupailtoja, joissa suunnitelmaa työstettiin. Työ oli saijalaisille tuttua, olihan kylällä toiminut vastaavanlainen
työryhmä vuosina 2000–2001, jolloin
alueelle valmisteltiin Saijan–Pulkkaviidan osayleiskaavaa.
Saijan alue on perinteistä metsätalousaluetta, ja kylää ympäröivät yksityisten maanomistajien talousmetsät.
Suunnitelmaan päätettiinkin liittää
metsätalousalueille laadittavat hoitosuositukset. Maanomistajien myönteinen suhtautuminen suunnitelmaan

ja mahdolliseen maisema-alueeseen
oli ensiarvoisen tärkeää. Lapissa oli
käynnissä useampiakin metsäkiistoja, joissa valtion tai yksityisten metsiä haluttiin valjastaa muiden käyttömuotojen hyväksi. Metsänomistajien
luottamuksen saamiseksi ja suunnittelun avoimuuden varmistamiseksi
metsäkeskuksen ja paikallisen metsänhoitoyhdistyksen edustajat pyydettiin hankkeen ohjausryhmään.
Metsäkeskus Lapin tehtävänä oli
laatia toimenpidesuositukset, joilla
kuvataan metsänomistajille ja metsäsuunnittelijalle keinoja Saijan
maisema-arvojen huomioon ottamiseksi metsänhoidossa. Maisemanhoidon tarkoituksena ei ole rajoittaa
talousmetsien käyttöä eikä ”museoida” kylää, vaan ohjata maankäyttöä
”maisemaystävällisesti”.
Kyläläisten näkemykset ovat keskeisellä sijalla maisemanhoitosuosituksissa. Niissä maisemanhoidon periaatteet ja metsämaiseman paikalliset arvot on yhdistetty nykyaikaisiin
hyvän metsänhoidon suosituksiin.
Saijan maisema-alueen hoito- ja
käyttösuunnitelma Kotakentistä jälleenrakennuksen aikaan valmistui
syksyllä 2006, ja siitä pyydettiin lausunto 13 taholta. Kaikissa palautetuissa 11 lausunnossa hankkeeseen
suhtauduttiin suopeasti. Tältä pohjalta oli hyvä lähteä valmistelemaan
maisema-aluepäätöstä.
Pallo heitettiin saijalaisille, jotka
kyläyhdistyksen ja kyläläisten yleisen kokouksen päätöksellä tekivät
asiasta yksimielisen esityksen Sallan
kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus päätti 15. tammikuuta 2007 niin
ikään yksimielisesti esittää Lapin lii-

tolle maisema-alueen perustamista.
Liiton hallitus käsitteli asiaa 5. helmikuuta ja päätti esittää ympäristökeskukselle hankkeen toteuttamista.
Monivaiheinen ketju sai päätöksensä
11.4.2007, jolloin Lapin ympäristökeskuksen päätöksellä perustettiin
Saijan maisema-alue. Samana päivänä pidettiin Saijalla tiedotustilaisuus
ja perustamisjuhla, joka sai julkisuutta valtakunnallisia tiedotusvälineitä
myöten.
Saijan maisema-alueen pinta-alaksi rajattiin noin 1 235 hehtaaria.
Luonnonsuojelulain 32 §:n mukaan maisema-alue voidaan perustaa luonnon- tai kulttuurimaiseman
kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien muiden
erityisten arvojen säilyttämiseksi ja
hoitamiseksi. Saijan kylän asutus- ja
luonnonhistoria ja ominaispiirteet
ovat kuin suoraan hallituksen esityksen perusteluista: “…ettei niissä suojella alkuperäistä luontoa, vaan sellaista, jota ihmiskäsi on vuosikymmeniä,
ehkä vuosisatoja, muokannut muun
muassa viljelemällä, puutarhanhoidolla sekä rakennuksia ja teitä rakentamalla.” (HE 79/1996). Edelleen
hallituksen esityksessä mainitaan esimerkkeinä maatalousmaisemat, jokilaaksot, vaaramaisemat, vanhat kyläraitit ja ranta-alueet. Maisema-alueen
perustamisen tavoitteena ei näin ole
yksinomaan luonnonkauneuden suojelu, vaan luonnon- ja kulttuurimaiseman muodostama kokonaisuus.
Saijalta mallia
muuallekin
Miksi sitten Saijalla onnistuttiin? Ensimmäinen edellytys oli luottamus
11
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dolla pyritään alueen ekologisesti kestävään käyttöön ja lajiston elinmahdollisuuksien lisäämiseen. Luonnon
biologinen monimuotoisuus on tärkeää jo sinänsä, mutta myös siksi, että
sillä on avainrooli ekosysteemipalvelujen tuottamisessa ihmisille. Suunnittelussa otettiin huomioon kaikki
olennainen alueellinen tieto, mukaan
lukien tieteellinen ja paikallisväestön
tieto ja toimintatavat. Suunnittelussa
on korostettu joustavaa asennetta ja
maankäytön historiasta kumpuavaa
ekosysteemin suojelun ja käytön tasapainoista yhdistämistä.
Saijan maisema-alueen hyödyntäminen erilaisissa jatkohankkeissa
jää ennen muuta aktiivisten kyläläisten vastuulle. Kylän kehittämisessä ja
maaseudun vetovoimaisuuden tavoittelussa lakisääteisen maisema-alueen
perustamisesta on epäilemättä hyötyä
Saijalle ja koko Sallan kunnalle.
Saijan kylämaisema säilyy ja kehittyy siten kuin se on syntynytkin
– asumalla ja elämällä.

■

suunnitelman laatijoiden ja kyläläisten kesken. Vaikka Lapin ympäristökeskus ja kyläläiset olivat käyneet
aiemmin kiperiäkin keskusteluja
suojelun toteuttamisesta Joutsenaapa–Kaita-aavan Natura-alueen hoitoja käyttösuunnitelmaa laadittaessa,
luottamus säilyi molemmin puolin.
Toisena tukena oli saijalaisten
vahva osallistaminen ja sitouttaminen hankkeeseen. Tulos näkyy valmiissa suunnitelmassa, jossa kyläläisten koostama aineisto on keskeisessä
osassa. Yleispiirteisiä hoitosuosituksia
ja ohjeita voidaan tällaisissa suunnitelmissa antaa, mutta kylähistoria tuo
suunnitelmaa lähemmäksi käytäntöä.
Saijan kylän historia auttaa ymmärtämään myös maisemassa tapahtuneita
muutoksia. Näin suunnitelmasta syntyi samalla eräänlainen kyläkirja.
Saijan maisema-alueen perustamista helpotti tietysti toimintaympäristökin. Saijan maankäyttöpaineet ovat
paljon keveämmät kuin esimerkiksi
Lapin suurten matkailukeskusten ympärillä, ja kyläalueen maankäyttö on
ratkaistu hyvin laaditussa osayleiskaavassa. Tämä ei kuitenkaan tee Saijan
maisema-aluehanketta yhtään vähäarvoisemmaksi. Päinvastoin, se osoittaa
kyläläisten ja Sallan kunnan ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta tarttua
uusiin mahdollisuuksiin.
Suunnittelussa sovellettiin ekosysteemilähestymistapaa, mikä edellyttää yhteiskunnallista valintaa ja
sitoutumista. Tämä saavutettiin Sallan kunnan poliittisilla päätöksillä.
Suunnitteluun osallistettiin kaikki
asianosaiset. Hoitovastuu ja samalla
taloudellinen hyöty tulevat paikallisille maanomistajille. Maisemanhoi-
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Riitta Kuusikko

eLibrary&Culture
without Borders -hanke
■ eLibrary&Culture without
Borders on kehityshanke,

joka alkoi Lapin yliopiston
taiteiden tiedekunnassa
1.11.2005. Lapin yliopiston
taiteiden tiedekunnan hallinnoimassa hankkeessa
yhteistyökumppaneina ovat
Arktinen keskus, Lapin maakuntakirjasto ja Rovaniemen
taidemuseo. Kansainvälisinä
partnereina toimivat Arkangelin alueellinen tieteellinen
kirjasto, Murmanskin valtiollinen aluekirjasto ja Komin
kansalliskirjasto Venäjältä
sekä Tromssan maakuntakirjasto ja Finnmarkin kansallinen kirjasto Norjasta.

eLibrary&Culture without Borders
luo uutta jo rakennetun pohjalle. Barentsin aluetta koskevan tiedon tarve
kasvaa vuosi vuodelta. Tietoa on paljon olemassa, mutta hankalasti saatavilla. Tietoyhteiskunnassa on keskeistä turvata tiedon saatavuus asuinpaikasta riippumatta. Kulttuurilaitokset
ovat tietoyhteiskunnan perusrakennetta, jotka keräävät, tallettavat, tutkivat ja jalostavat tietoa tietotuotteiksi. Museot, kirjastot ja yliopistot pyrkivät sekä turvaamaan kansalaisten
perusoikeuksia kulttuuriperintöön
että edistämään kulttuuriperintöä
luovien tahojen etuja. Hankkeen tavoitteena on parantaa kansalaisten
tiedonlähteille pääsyä.
Erilaisten digitaalisten sisältötuotteiden lisäksi hankkeessa kehitetään
jo olemassa olevan Barentsin tietoportaalin (http://www.barentsinfo.org)
kulttuuriosiota luomalla virtuaalinen
Barentsin kulttuuri-ikkuna, tietokantapohjainen tietoportaali Barents
Culture Window. Portaali kokoaa yhteen ja välittää kulttuurialan tietoutta ja sisältöjä koko Barentsin alueelta.
Barents Culture Window julkaistaan
marras–joulukuussa 2007.
Tärkeä ja mielenkiintoinen osa
projektia on ollut toteuttaa kansainvälistä Barentsin alueen taidemuse13

oiden, kirjastojen ja tutkimuslaitosten toimintaverkostoa. Kulttuurialan
toimijoiden tapaamiset ja seminaarit
Rovaniemellä, Murmanskissa, Arkangelissa ja Vesisaaressa ovat olleet
hedelmällisiä. Yhteistyö eri organisaatioiden välillä on aina ihmisten
välistä kanssakäymistä, ja silloin kasvokkain tapahtuvat kontaktit ovat
ensiarvoisen tärkeitä. Tapaamisissa
ja neuvotteluissa luodaan luottamus,
joka on pohjana yhteistyölle.
Rovaniemen taidemuseon kirjasto on hankkeessa liitetty osaksi Lapin
kirjastot -kirjastojärjestelmää. Taidemuseon kirjastossa on runsaasti aineistoa, jota ei löydy muista Lapin tai
Suomen kirjastoista. Taidekirjasto on
ollut tähän asti lähinnä taidemuseon
henkilökunnan käytössä. Nyt kirjas-

Pohjolan pimeä
reuna -internetjulkaisu käsittelee mielenkiintoisella tavalla
Olaus Magnuksen puupiirroksia Lappi-myytin alkukuvastona.
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ton materiaali on helpommin alan
tutkijoiden, taiteilijoiden ja muiden
alasta kiinnostuneiden saavutettavissa.
eLibrary&Culture without Borders -hankkeen yhtenä tavoitteena on
ollut Barentsin alueen taiteen, kulttuurin ja historian tutkijoiden verkottaminen ja tutkimusmateriaalien
saavutettavuuden parantaminen. Lapin yliopistossa tehdään kansallisestikin merkittävää pohjoisen taiteen
ja kulttuurin tutkimusta. Tätä tutkimustyötä pyritään laajentamaan
luomalla tutkimusyhteistyötä myös
muihin Pohjoismaihin ja Venäjälle.
Hankkeessa on luotu Art, Culture
and History research network -tutkijaverkosto, joka on saanut nimekseen
ArCHis. Parhaillaan kutsutaan alan

nen on EU-ohjelma, jolla edistetään
rajat ylittävää yhteistyötä Ruotsin,
Suomen ja Norjan pohjoisosissa sekä
Luoteis-Venäjällä. Projektin tuloksista löytyy lisätietoa projektin internetsivuilta www.ulapland.fi/elibrary.

■

tutkijoita verkostoon ja rakennetaan
yhteisiä toimintamuotoja ja -periaatteita.
Rahoittajina hankkeessa ovat INTERREG III A Pohjoinen -ohjelma,
Lapin lääninhallitus sekä Rovaniemen
kaupunki. INTERREG III A Pohjoi-

ESIMERKKEJÄ VALMISTUNEISTA SISÄLTÖTU
L
LTÖTU
OTTEISTA
Pohjolan pimeä reuna
Pohjolan pimeä reuna -internetjulkaisu käsittelee mielenkiintoisella
tavalla Olaus Magnuksen puupiirroksia Lappi-myytin alkukuvastona. Julkaisu pohjautuu Heli Saarisen tutkimukseen. Esityksen kuvat
ja niiden selitystekstit ovat piispa
Olaus Magnuksen teoksesta Pohjoisten kansojen historia, jonka
latinankielinen alkuteos ilmestyi
vuonna 1555, sekä siihen liittyvästä
Carta marinasta, ensipainos vuodelta 1539.
Pohjoiskalotin
vanhat kartat
Lapin maakuntakirjaston karttakokoelma on hyvä esimerkki alueen
olemassa olevasta arvokkaasta kulttuuriperinnöstä. Kokoelma on ollut
aiemmin nähtävillä maakuntakirjaston tiloissa. Tässä hankkeessa on
digitoitu verkkoon kaikkien ulottuville yhteensä 15 yksittäistä karttalehteä sekä Olof Treskin 1642–1643
Kemin ja Tornion Lappia kuvaavista kartoista julkaistu kirja vuodelta
1928. Käsin kaiverretut, värilliset ja
kuvitetut kartat ovat samalla taideteoksia.

Rovaniemen
taidemuseon kuva-arkisto
Rovaniemen taidemuseo on julkaissut internetissä laajan kuvapankin suomalaisesta nykytaiteesta.
Rovaniemen taidemuseo ja Kuvasto
ry tekevät merkittävää yhteistyötä
Suomen kulttuuriperinnön saavutettavuudeksi. Rovaniemen taidemuseon ja Kuvaston välinen sopimus
kuva-arkiston julkaisemisesta inter
internetissä on ainutlaatuinen Suomessa.
Rovaniemen taidemuseo haluaa
tuoda uudenlaista kuvamateriaalia
taidehistorian tutkimukseen, taidekasvatukseen ja laajan yleisön nähtäville. Kuva-arkistossa voit tehdä
hakuja asiasanoilla, taiteilijoiden
nimillä, taideteosten tekniikoilla
tai vuosiluvuilla. Kuva-arkistosta
löytyy myös virtuaaliveistoksia, joita voi pyörittää hiiren avulla ja saada
tuntumaa materiaaliin ja plastiseen
muotoon.
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Pirita Palismaa

Tunturi-Lapin luontoja kulttuurikeskuksen
uusi näyttely
■ Enontekiön Hetassa si-

jaitseva Tunturi-Lapin luonto- ja kulttuurikeskus avasi
uudet näyttelynsä�����������
yleisölle�
23. helmikuuta 2007.
Vuovjjuš – Kulkijat esittelee
paikkakunnan omaleimaista�
�������������
paimentolaissaamelaista�
kulttuuria sekä alueen luontoa. Näyttelyn rakentamisessa yhteistyökumppaneina
olivat Metsähallitus, paikallinen saamelaisyhdistys Johtti Sápmelaččat rs
ja Sámi Museum Inarista.
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Johtti Sápmelaččat rs perustettiin
vuonna 1969, ja alusta saakka yhdistyksen haaveena oli ollut Enontekiön jutavista saamelaisista kertovan
näyttelyn toteuttaminen. Vuonna
1997 tehtiin hankesuunnitelma
yhdistyksen omistaman hirsirakennuksen muuttamisesta saamelaismuseoksi. Suunnitelmaan kuului
myös lähiympäristöön rakennettava
ulkomuseoalue. Hanke kuitenkin
kariutui rahoituksen puuttuessa, ja
näyttely jäi edelleen toiveeksi.
Vuonna 2004 Metsähallitus aloitti
Tunturi-Lapin luontokeskuksen laajennushankkeen, joka kuului yhtenä
osana laajempaan hankekokonaisuuteen, Hetan kumppanuushankkeeseen. Sen taustalla taas oli keväällä
2003 päättynyt Enontekiön kunnan
kehittämisstrategiahanke, jonka aikana
huomattiin paikallisessa matkailupalvelutarjonnassa monia puutteita. Yhdeksi suurimmista koettiin paimentolaissaamelaisen kulttuurin esittelyn
puuttuminen.
Saamelaisnäyttelyn sijoittamista Tunturi-Lapin luontokeskukseen
perusteltiin sillä, että se tukisi ja

täydentäisi luontonäyttelyitä – liittyyhän paimentolaissaamelaisuuden
koko historia oleellisesti juuri luontoon ja luonnossa selviytymiseen.
Johtti Sápmelaččat rs:n omistuksessa
oleva rakennus ei soveltunut kokonsa
ja homeongelman vuoksi näyttelytoimintaan, eivätkä yhdistyksen ponnistelut saamelaisnäyttelyn saamiseksi
Enontekiölle olleet tuottaneet tulosta. Suunnitelman mukaan Metsähallitus tarjoaisi Johtti Sápmelaččat rs:lle
vuokrattaviksi tilat, joihin sijoitettavan näyttelyn suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta yhdistys vastaisi.
Vuoden 2005 syksyllä suunnitelmat alkoivat edetä. Johtti Sápmelaččat
rs:n osalta hanke oli jälleen kaatua rahoitusvaikeuksiin, jolloin vetovastuu

päätettiin siirtää Inarin Sámi Museum
– Saamelaismuseosäätiölle. Metsähallitus aloitti rohkeasti arkkitehtien ja
graafikkojen etsimisen, vaikka yhteistyökumppani vasta etsi rahoittajaa
omalle osuudelleen. Viimein Sámi
Museum sai Lapin läänihallitukselta
myönteisen EAKR-rahoituspäätöksen helmikuussa 2006. Virallisesti
hanke lähti Saamelaismuseosäätiön
puolelta käyntiin 23.2.2006, kun
hankkeeseen palkattu projektikoordinaattori aloitti työnsä. Päivälleen
vuoden päästä siitä vietettiin näyttelyn avajaisia.
Näyttelystä
elämyksellinen
tietopaketti

Vuovjjuš – Kulkijat -näyttely esittelee
Enontekiön paimentolaissaamelaisten jutavaa elämänmuotoa mäntymetsän rajalta Jäämeren rannoille
asti sekä alueen karua luontoa, joka
on tuonut elannon ja toiminut kotina monille ihmissukupolville. Esitystapa seuraa vuodenkiertoa kuhunkin
vuodenaikaan liittyvine tapahtumineen. Näyttelyn hiljaisena ”päähenkilönä” kulkee poro, jonka olemus eri
vuodenaikoina on kuvattu vitriinien
etuseinään.
Kauniit luontokuvat teksteineen esittelevät pohjoisen eläimiä
ja kasvillisuutta. Kävijälle pyritään

Löytävätkö Nummen koulun oppilaat
vastaukset visaisiin kysymyksiin?
Kuva: Pirita Palismaa.
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Vuovjjuš-näyttely tarjoaa yhdistelmän tietoa ja tunnelmia, historiaa ja nykypäivää, ihmiselämää ja luontoa. Kuva: Jukka Suvilehto. Lapin maakuntamuseon
kokoelmat.

välittämään todenmukainen kuva
luonnosta ihmisen elinympäristönä.
Nykyinen nopeatahtinen koneistettu elämäntyyli on vieraannuttanut monet luonnosta, joka koetaan
kulutushyödykkeenä. Metsähallitus
on jo vuosia toiminut roskattoman
retkeilyn puolestapuhujana. Näyttelyn toivotaan herättävän kävijöissä oivalluksen karun ja herkästi
haavoittuvan arktisen ympäristömme suojelemisesta.
Runsaan tekstimuotoisen informaation lisäksi näyttelyssä on esillä
saamelaista esineistöä vitriineissä sekä
ns. kiepeissä. Tuiskun kiepittämää
kinosta mukailevien rakennelmien sisälle on aseteltu ihmishahmoja
töissään. Keskellä näyttelytilaa sijait18

see raanulouteinen talvikota esineineen. Lisätietoa kävijä löytää kolmessa
eri näyttöruudussa pyörivistä kuva- ja
filmiesityksistä. Yläpaneeleissa kiertävät suuret panoraamakuvat luovat omaa
tunnelmaansa, jota vahvistaa Tapani
Rinteen säveltämä äänimaisema.
Näyttely haluttiin kohdentaa
ensisijaisesti paikallisille ihmisille.
Nykyajan koululaiset saavat tietoa
elinympäristöstään ja omasta historiastaan, vanhemmille enontekiöläisille näyttely tarjoaa muistoja
entisestä. Kohderyhmiä ovat myös
matkailijat sekä muut TunturiLapissa vierailijat. Leirikoululaisille
tarjotaan opastusten lisäksi omatoimista tutustumista erilaisten tehtävien avulla.

Tekijöitä ja tukijoita

Paimentolaissaamelaiskulttuurin
näyttelyyn käsikirjoituksen laati NilsHenrik Valkeapää ja luonto-osioon
Pertti Koskimies. Näyttelyn grafiikan
ja visuaalisen ilmeen toteuttivat helsinkiläisen Karstium Oy:n graafikot
Dušan Jovanovič ja Hilkka Hyvärinen. Rakenteista vastasi Kari Leppänen Arkkitehdit Oy, samoin Helsingistä. Valaistuksen suunnitteli Zeeta
Oy ja äänimaailman LaGamma Syntesis Oy. Av-laitteistosta on vastannut Real Vision Oy. Näyttelyn dokumenttielokuvat ovat pääosin Pertti

Seppälän käsialaa. Näyttelyrakenteet
toteutti Puusepänliike Olavi Laurila
yhdessä Metsähallituksen kirvesmiesten kanssa.
Tunturi-Lapin luonto- ja kulttuurikeskuksen laajennus- ja näyttelyhankkeen kokonaiskustannukset
olivat 1,5 milj. €, joista näyttelyiden
osuus oli 380 000 €. Rahoittajina
ovat olleet Lapin TE-keskuksen
työvoimaosasto, ympäristöministeriö, Metsähallitus, Euroopan unioni Lapin lääninhallituksen kautta,
Saamelaismuseosäätiö sekä Enontekiön kunta.

■
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Tervehdys Taivaan
tulien kaupungista!
Kesä on kääntymässä syyspuolelle, yöllä on ollut pakkasia, pihlajanmarjat punertavat, puihin on
ilmestynyt keltaisia lehtiä. Loppukesän myrskytuuli kaatoi yhden
vanhan pihakoivun.
Tämäkin kesä Kemijärven
kotiseutumuseolla on siirtymässä
muistojen joukkoon.
Paljon ehti tapahtua. Paja sai
alkukesän kunniaksi uuden huopakaton. Nyt pajatonttumme voi
turvallisin mielin asustella siellä.
Kesän paras yllätys oli, kun
saimme museoalueen ympärillä
olevalle aidalle rahoituksen ja tekijät. Entinen aita oli lahonnut
ja kaatunut. Olihan se seisonut
paikoillaan pari vuosikymmentä.
Monta harmaata hiusta aidan
rakentaminen toi mukanaan.
Onneksi melkoisen soittelukierroksen päätteeksi löytyi Kemijärveltä yksi aidanrakentajaveteraani, ja työssä päästiin alkuun. Sitten tulikin suuri mutta. Olimme
20

auttamattomasti myöhässä vitsaksien vääntämisen kanssa. Vitsakset joudutaan tekemään pajusta kuusen huonon saatavuuden vuoksi. Museo sijaitsee kaava-alueella, missä avotulen teko
on kielletty. Niinpä vitsaksia ei
voitu hautoa. Päätimme kuitenkin rakentaa aitarungon ja sitoa
pystypuut kiinni sisalnarulla talven ajaksi. Ensi keväänä saamme
sitten aidan valmiiksi.
Varsinainen
museokausi
avattiin 17.6. komealla juhlalla. Oli laulua, soittoa, tanssia
sekä puheenpärinää. Saimme
myös seurata koirien temppurataesiintymistä. Kaiken kukkuraksi vietimme pienen sonnivasikan ristiäisetkin. Juhlan kunniaksi joimme kahvit perinteisten
kemijärveläisten kampanisujen
kera ja nautimme tosi maukasta kuivalihakeittoa. Mukava
oli tavata väärtejä ja muistella
menneitä.

Kemijärven kotiseutumuseon kesäkauden avajaisissa oli runsaasti ohjelmaa ja
yleisöä. Kuva: Tuomo Niemelä.

Kesä ei ilmojensa puolesta ollut
paras mahdollinen, joten kävijämäärissä emme päässeet tuhanteen henkilöön.
Kesäoppaita meillä oli yksi
poika ja kolme tyttöä, mutta jokainen viipyi vuorollaan vain
muutaman viikon. Tämän vuoksi kesä oli minulle aika haastava.
Aina, kun sai opetettua tarinat
ja muut talon tavat, edessä olivat
jäähyväiset, ja uusi työntekijä astui remmiin.
Oppaan työstä sanon omien
kokemusteni pohjalta muutaman
sanan. Pitää olla melkoinen tarinankertoja ja omata kohtalainen
yleissivistys, tuntea paikallinen historia sekä tuntea suurta kiinnostusta omaa museota kohtaan. Pitää
myös puhua samaa kieltä asiakkaan kanssa. Siinäpä haastetta!
Päällimmäiseksi tästä kesästä
jäivät mukavat muistot. Asiakaspalaute on ollut suorastaan ylitsepursuavaa muutamaa negatiivista poikkeusta lukuun ottamatta.

Museota oli mukava esitellä
yleisölle kun navetta saatiin alkukesällä tyhjennettyä ylimääräisistä tavaroista. – Meilläkin
eletään muuten jo digiaikaa. Esineistöä luetteloitiin tietokoneella
ja kuvia otettiin digikameralla jo
toista kesää.
Olinpa aivan unohtaa. Onhan meillä ollut myynnissä seinäkalenteri 2008, johon on
painettu vanhoja kemijärveläisiä valokuvia. Ne kertovat Kemijärven keskustan kehityksestä
1900-luvun alusta 1950-luvulle. Viidensadan kappaleen painos meni kuin kuumille kiville.
Jatkoa kalenterille seuraa ensi
vuonna.
Sydänlämpöisin terveisin
Helena Poikolainen
museoemäntä
PS Poiketkaahan talossa!
Uusi puhelinnumeromme on
040 5039591.
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Museot kuntoon!
Ulla Viitanen

-projekti

■ Lapin sota tuhosi suuren

osan arvokkaasta kulttuuriperinnöstämme. Tämän
vuoksi Lapin paikallismuseot ovat nykyään usein
ainoa paikka, jossa vanhaa
talonpoikaisesineistöä on
tallella. Paikallismuseoiden
tehtävä on kerätä ja säilyttää tällaista esineistöä sekä
tarjota elämyksiä niin
nykyisille ihmisille kuin
tuleville sukupolville.

Lapin maakuntamuseon toimintaalueena on 12 Lapin läänin kuntaa:
Enontekiö, Inari, Kemijärvi, Kittilä,
Pelkosenniemi, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä ja
Utsjoki. Alueella on perinteisiä kotiseutumuseoita, tiettyyn teemaan erikoistuneita paikallismuseoita, kulttuurihistoriallisia näyttelyitä ja useita
yksityiskokoelmia. Paikallismuseotoiminta alkoi alueella 1950-luvulla,
jolloin alettiin pelastaa sodalta säilyneitä vanhoja rakennuksia ja esineitä.
Museoita on perustettu siitä lähtien
aina 1990-luvun lopulle saakka.
Tultaessa 2000-luvulle monissa paikallismuseoissa ovat aktiiviset
perustajajäsenet ikääntyneet ja jääneet pois museotyöstä. Työntekijöitä
ja rahaa on entistä vähemmän, eikä
voimavaroja ole aina riittänyt tiedottamiseen tai edes aukiolon järjestämiseen. Vähälle huomiolle ovat jääneet
myös museoiden perustoimintaan
kuuluvat kokoelmien ja rakennusten
hoito. Tahtoa ja intoa usein on, mutta kaikkea ei yksinkertaisesti pystytä
toteuttamaan.
Projektin sisältö

Lapin maakuntamuseon tehtäviin kuuluu neuvoa ja tukea paikallismuseoita.
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Rovaniemen seudun paikallismuseotapaaminen pidettiin Ranualla. Lopuksi
tutustuttiin Ranuan pitäjä- ja pappilamuseoon, jossa Matti Kaarlejärvi (vas.)
esitteli muun muassa koululaisille suunnitellun museopedagogisen museovierailun sisältöä. Kuva: Ulla Viitanen. Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

Neuvontatyö kohdistuu erityisesti
kuntien ja yhdistyksien omistamiin
paikallismuseoihin ja kotiseututaloihin. Maakunnallisen museotyön tueksi aloitettiin vuoden 2007 alussa
MUSKU – Museot kuntoon! -niminen lappilaisen ja saamelaisen paikallismuseotyön kehittämisprojekti.
Projektin rahoittivat EU:n Euroopan
aluekehitysrahasto, Lapin lääninhallitus ja Rovaniemen kaupunki. Sen
tavoitteeksi asetettiin paikallismuseoiden elinvoimaisuuden ja voimavarojen nostaminen sekä pitkäjänteisen
museotyön arvostuksen lisääminen.
Hankkeen tarkoituksena oli myös
yleisen asenneilmapiirin saaminen

myönteisemmäksi ja paikallismuseoverkoston luominen.
Lokakuun loppuun kestänyt
MUSKU-projekti oli esiselvityshanke,
jonka aikana Lapin paikallismuseotoiminta kartoitettiin. Tämän pohjalta
laadittiin kullekin museolle oma kehittämissuunnitelma. Työssä tärkeä
osa oli museoiden edustajien kanssa
käydyt keskustelut. Ongelmiin pyrittiin saamaan käytännönläheisiä
ratkaisuja, sillä paikallismuseoilla ei
ole mahdollisuuksia toteuttaa kalliita ja usein työläitä hankkeita. Kuitenkin suunnitelmallisuus ja pienetkin teot auttavat museota eteenpäin
ja toimimaan tehokkaammin.
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Pohjois- ja Tunturi-Lapin paikallismuseotapaaminen pidettiin Sodankylässä. Tilaisuudessa
keskusteltiin
vilkkaasti yhteistyön
merkityksestä museoiden ja muiden toimijoiden kanssa sekä tutustuttiin Sodankylän
kotiseutumuseoon.
Kuva: Ulla Viitanen.
Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

Kehittämissuunnitelmissa käydään läpi perustoiminnot kuten organisaatio ja henkilöstö, kokoelmat,
rakennukset, näyttelyt, asiakastoiminta ja viestintä, turvallisuus, yhteistyö sekä talous. Ajankohtainen
tavoite on saattaa paikallismuseoiden
kokoelmatiedot sähköiseen muotoon.
Tässä yhteydessä selvitettiin yhteisen
luettelointitietokannan hankkimista
kaikkiin museoihin. Suunnitelmassa esitellään useassa ammatillisessa
museossa käytössä oleva ja paikallismuseoille soveltuva Cumulus-tietokantaohjelma. Lisäksi kokoelmiin
liittyvässä osiossa annetaan eväitä parempaan kokoelmien hallintaan. Eli
siihen, miten kokoelmia tulisi kerätä,
vastaanottaa, tallentaa, hoitaa ja säilyttää.
Projektin tavoitteena oli lisäksi
edistää paikallismuseoiden yhteistyötä, josta on hyviä kokemuksia muualla Suomessa. Museot voivat saada
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lisäarvoa toimintaansa esimerkiksi
tiedotusta ja markkinointia kehittämällä tai luomalla yhteistyörahoitusmahdollisuuksia. Yhteistyön synnyttämiseksi järjestettiin elokuussa seutukunnittain kolme paikallismuseotapaamista. Tapaamiset saavuttivat
suuren suosion. Ideoita yhteistoiminnasta syntyi, ja vastaavia tilaisuuksia toivottiin myös tulevaisuudessa.
Vilkas keskustelu ja ajatusten vaihto
osoitti tällaisen yhteistyön tarpeellisuuden.
Paikallismuseoväki kunnissa ja
yhdistyksissä otti MUSKU-projektin hyvin vastaan, ja kaikki alueen
museot lähtivät projektiin mukaan.
Yhteistyöväylä löytyi jokaiseen museoon, vaikka osassa kunnista organisaatiomuutosten takia museoista vastaavat henkilöt vaihtuvatkin. Tapaamiset museoihmisten kanssa olivat
antoisia, eikä ilman heidän apuaan
projekti olisi onnistunutkaan.

Paikallismuseoiden
tulevaisuuden haasteita

Projektin aikana nousi esille useita
tulevaisuuden haasteita. Tärkeintä
on säilyttää kulttuuriperintöä eli rakennuksia ja kokoelmia tulevaisuutta
varten. Vähäisin voimavaroin tämä
museoiden perustehtävä on valitettavasti usein jäänyt odottamaan
parempia aikoja. Kokoelmien ja rakennusten hoitoon olisikin pikaisesti
saatava lisää resursseja, jotteivät ne
rapistu olemattomiin. Toisenlainen ja
ajankohtainen haaste on myös saattaa
kokoelmien dokumentointi nykyajan
vaatimuksia vastaavaksi.
Keskeinen kysymys on myös, miten tavoittaa yleisö entistä paremmin.
Toiminnallisuuden vähyys on valitettavasti tehnyt museoimagon useimmille pölyiseksi ja staattiseksi. Näin ei
tarvitsisi olla: museot voisivat toimia
elävinä perinnepankkeina tarjoamalla
matkailijoille elämysopastuksia, kou-

lulaisille inspiroivia opetuspaketteja,
asiasta kiinnostuneille perinnekursseja sekä paikkakuntalaisille virkistäviä
perinnetapahtumia. Yksi keino aktivoida museoiden yleisötoimintaa olisi
yhteistyö matkailuyrittäjien kanssa.
Lapissa liikkuu vuosittain paljon matkailijoita, joista monet etsivät lomakohteista alkuperäistä ja perinteistä
kulttuuria. Kosketus perinteeseen on
yhä useammalle houkuttelevampaa
kuin suurten turistikeskusten huvitukset. Kannattaisikin ennakkoluulottomasti miettiä keinoja, joilla osa
matkailijavirroista saataisiin pysähtymään myös paikallismuseoihin.
Kehittämissuunnitelmat luovutettiin museoille lokakuussa. Museoiden
edustajille jää valittavaksi suunnitelmista itselleen toteuttamiskelpoisimmat ideat. Ymmärrettävää on, etteivät
muutokset tapahdu hetkessä, vaan ne
vaativat vuosien ponnisteluja. MUSKU-projektin ja sen tuottamien kehittämissuunnitelmien toivotaan kuitenkin olevan ponnahduslauta pysyviin
muutoksiin, jotka jatkuvat museoissa
vuosia eteenpäin.
Lapin maakuntamuseo on vastikään hakenut jatkorahoitusta hankkeeseen, jonka tarkoituksena on panna
kehittämissuunnitelmia täytäntöön.

■

Sodankylän kotiseutumuseota esitteli vieraille mielenkiintoisesti museon
entinen opas ja Sodankylä-Seuran
pitkäaikainen jäsen Hilla Aarnipuro.
Kuva: Ulla Viitanen. Lapin maakuntamuseon kokoelmat.
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Saila Saraniemi

Asiakaslähtöisyys
paikallismuseoissa
■ Vapaa-ajan ja matkailun

tultua yhä useampien ulottuville on myös elämyskeskustelu tullut jäädäkseen. Vapaaajan palveluilta odotetaan
merkityksellisyyttä, koskettavuutta ja rikkaita muistoja,
siis hyötyjä. Etsitään aitoja
elämyksiä ja uutta sisältöä
matkailupalveluihin. Entistä
enemmän on omatoimisia
matkailijoita, joita kiinnostaa
paikalliskulttuuri, kontaktit
tavallisten ihmisten kanssa ja
jotka itse haluavat osallistua
elämyksen toteuttamiseen.
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Kulttuuripalvelujen ja matkailuelinkeinon tanssi ei useinkaan ole kulkenut samaan tahtiin: joskus on astuttu
toisen varpaille, eikä aina ole katsottu
kumppania silmiin. Kuitenkin esimerkiksi museot ovat ehkäpä aidointa paikalliskulttuuriamme ja siten merkittävä osa sitä tarinaa, jota matkailijoille
voimme Lapista kertoa. Museopalvelun on oltava kunnossa, jotta mahdollisuus aitoon vuoropuheluun matkailuelinkeinon ja kulttuuritoimijoiden
välillä on olemassa. Mutta mistä pitäisi
lähteä liikkeelle?
Lapin maakuntamuseon toiminta-alueen runsaassa kymmenessä paikallismuseossa on MUSKU-projektin
kesän 2007 alueellisten tapaamisten
perusteella paljon ituja ja ideoita asiakaslähtöisyyden tielle. Tämä tarvitsisi tuekseen koko museo-organisaation, sillä usein vaaditaan ajattelutavan
muutosta. Lähtökohdaksi määritellään museon tehtävä ja mietitään, ketä
varten museo on olemassa. Sen jälkeen
pohditaan, millä keinoin kohderyhmät (matkailijat, paikalliset, koululaiset jne.) parhaiten tavoitetaan. On
tärkeää ottaa huomioon asiakkaan
toiveet ja odotukset, mutta siten, että

Leikkimielinen tehtävä kiinnosti etenkin pienimpiä kotiseutumuseon asiakkaita
Rovaniemi-päivillä. Kuva: Juhani Pöykkö. Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

museon keskeinen, perinnettä säilyttävä tehtävä pidetään mielessä.
Museopalvelua ja
mediasuhteita

Yksinkertaisia, museopalvelun laatuun vaikuttavia seikkoja ovat esimerkiksi riittävät opasteet, museon
ja ympäristön siisteys, museotyöntekijöiden ajankuvaan sopivat asut ja
erityisesti palvelualttius. Hymyn ja
asiakkaan kuuntelun pitäisi olla itsestään selviä asioita. Näyttelysuunnittelussa asiakaslähtöisyyttä ovat
ymmärrettävät ja selkeät näyttelytekstit ja opasvihkoset sekä esineiden
sijoittelu teemoittain tai muutoin sopiviksi kokonaisuuksiksi.

Kun museopalvelua halutaan
tuotteistaa, voidaan keskittyä esimerkiksi elämysopastuksiin, jotka
lisäävät museokäynnin kiinnostavuutta. Opas voi eläytyä vaikkapa
1800-luvun emännän rooliin kertoen museoesineisiin liittyviä tarinoita. Elämykseen liittyy moniaistisuus,
jolloin kävijä voisi nähdä, haistaa tai
maistaa tai ainakin koskettaa erityisen ”näyte-esinekokoelman” esineitä. Tärkeää on ottaa opastettava
ryhmä huomioon ja sovittaa opastus
sen mukaiseksi. Oppaalle itselleenkin voi tuoda vaihtelua, kun esitellään vaikkapa vain tiettyyn teemaan
kuuluvat esineet tai opastetaan eri
järjestyksessä. Entäpä mikä olisi se
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näyttelyn kohokohta, joka viimeistään tarjoaa asiakkaalle elämyksen?
Paljon puhutaan myös toiminnallisuudesta museoissa. Erilaiset perinnepäivät, työnäytökset ja lauluillat
ovatkin jo monesti kokeiltuja keinoja.
Tapahtumat lisäävät museoiden tunnettuutta, ja niitä kannattaakin järjestää mieluiten yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa.
Kun museopalvelu on kunnossa, siitä on helppo viestiä eteenpäin.
Oma aktiivisuus tiedotteiden tekemisessä ja mediasuhteiden ylläpidossa on tärkeää. Positiivisista asioista
kannattaa kertoa muillekin! Mukavat lehtijutut poikivat usein lisää julkisuutta. Myös internetsivut tavoittavat edullisesti laajan yleisön, ja nii-

den etu on ennen kaikkea ajankohtaisen tiedon välittämisessä. Uudet
asiakasryhmät, nuoriso ja matkailijat
ovat siten helpommin tavoitettavissa. Lapin maakuntamuseon sivusto
www.lapinmuseot.fi antaakin tähän
oivan mahdollisuuden. Median lisäksi kannattaa pitää yhteyttä muihin museoihin kokemusten ja hyvien
käytäntöjen jakamiseksi. Hyvä keino
on kutsua matkailuyrittäjiä tutustumiskäynneille ja kuulostella heidän
toiveitaan. Samoin tärkeitä yhteistyöryhmiä ovat esimerkiksi opettajat ja päätöksentekijät. Verkostoitumalla eri suuntiin museot parantavat
kiinnostavuuttaan ja ennen kaikkea
tunnettuuttaan – ja toivottavasti
myös mielikuvaansa.

■

Lapin museot -sivusto
Lapin maakuntamuseo on luonut
helppokäyttöisen ja näyttävän Lapin
museot -sivuston, jonne on koottu
Lapin maakuntamuseon toimintaalueen museoista esittelyt, tarinoita sekä yhteystiedot ja aukioloajat.
Museoita voi selata joko kartasta
kunnittain, tai niitä voi etsiä myös
aihepiireittäin.
Lapin museoportaaliin on koottu paikallismuseoihin liittyviä kertomuksia ja muisteluksia, joihin voi
tutustua joko ennen museokäyntiä
tai vierailun jälkeen. Tarinoita löy
löy-
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tyy erityisesti kotiseutu- ja paikallismuseoista. Ne kertovat sekä alueensa perinteestä että usein myös
museorakennusten tai vanhojen
esineiden historiasta.
Lapin parissakymmenessä museokohteessa on runsaasti paikallishistoriallista aineistoa eri muodoissa. Sivuston tarkoituksena on
levittää tietoa Lapin arvokkaasta
ja monipuolisesta kulttuuriperinnöstä niin matkailijoille kuin
paikallisillekin. Sivuston osoite on
www.lapinmuseot.fi.

Uutteruuden aikakausi
Hanna Kyläniemi ja Jonna-Maria Mölläri

– jälleenrakennuskauden luettelointityötä
■ Lapin maakuntamuseo sai
vuonna 2006 opetusminis-

teriön ns. Myytti-avustusta
jälleenrakennuskauden aineiston digitointiin. Lapin
maakuntamuseon kulttuurihistoriallisissa kokoelmissa
on paljon luetteloimatonta
1945–1950-luvun aineistoa,
ja siksi nähtiin mielekkääksi
avustuksen kohdentaminen
kyseiseen ajankohtaan. Koska aineistoa oli runsaasti ja
työhön aikaa viisi kuukautta,
päätettiin aloittaa digitointi viimeksi tulleista jälleenrakennusajan aineistoista.
Niistä rakentuu yhteensä
mielenkiintoinen kuva 1940–
1950-luvuista: sotatoimien
loppumisesta ja evakosta paluusta, arkisesta aherruksesta ja matkailuelinkeinon elpymisestä. Digitointiurakkaan
palkattiin historian opiskelija
Jonna-Maria Mölläri, joka
aloitti työn 1. kesäkuuta 2007.

Lapin jälleenrakennusajan rakennusperintö on ollut ilahduttavasti esillä
viime aikoina. Ulospäin näkymätöntä luettelointityötä eli pienimuotoista
tutkimusta on nyt tehty myös Rovaniemen kauppalan ja Lapin läänin
asukkaiden arkielämästä sekä heidän
työpanoksestaan Lapin uudelleen rakentamisessa museoon saatujen esineja arkistoaineistolahjoitusten parissa.
Luetteloidun noin 180 esineen ja 170
arkistoaineisto-objektin pohjalta voi
tehdä pienen kurkistuksen kauppalan
ihmisten elämään jo kirjoitettujen
muistelmien lisäksi. Esimerkiksi rovaniemeläisen matkamuistoliikkeen
ikkunaa somistettiin jo 1940-luvun
lopulla sarvesta työstetyllä susipienoisveistoksella. Samoihin aikoihin
Amerikan Kveekareiden Avustusjärjestössä toiminut Naomi Jackson uurasti Lapin hyväksi Rovaniemellä ja
pitkin Lappia. Hänen jäämistöstään
museo on saanut lahjoituksena 141
piirustusta Lapin 13:sta eri koulusta.
Piirustukset kuvaavat lasten tuntoja
jälleenrakennusaikana. Etenkin koti,
työ ja avustustoiminta näkyvät näissä
piirustuksissa.
Jälleenrakennustyöstä kertoo myös
erään rovaniemeläisen työkalupakki.
Se on ollut mukana ainakin Napapiirin
majan (1950) rakennustöissä ja luultavasti muillakin kauppalan rakennus29

Tällä potkurilla on liikuttu pitkin Rovaniemen kauppalan katuja 1950-luvulla.
Kuva: Jukka Suvilehto. Lapin maakuntamuseon kokoelmat.
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sotien jälkeen. Samalla lahjoitus antaa
meille tietoa siitä, miten Lappi veti ihmisiä puoleensa – retkillään teknikko
oli tavannut useita muita matkailijoita,
vaikka lähes kaikki Lapissa oli tuhottu. Hävityksen laajuudesta kertoo, että
Lapissa ainoastaan kolme matkailurakennusta oli säästynyt. Yksi niistä oli
Suomen matkailuyhdistyksen (SMY)
retkeilymaja Kilpisjärvellä, jonne teknikko suuntasi vuonna 1948 SMY:n
retkeilyosaston kesäleirille. Seuraavana vuonna teknikko palasi Lappiin
matkailemaan parikin kertaa. Historiantutkijankin näkökulmasta tuntuu
hämmästyttävältä, miten matkailijat
palasivat niin nopeasti Lapin kairoille
hiihtämään ja vaeltamaan, vaikka miinanraivaustyö päättyi lopullisesti vasta
vuonna 1952.
Jälleenrakennusajan esineistön ja
arkistoaineiston luettelointi saatiin
päätökseen tällä erää lokakuun lopussa, mutta jatkoa työlle toivotaan.
Joka tapauksessa jo nyt tehty luettelointityö avasi jälleen uuden ikkunan
tuon ajan uutterien ja toiveikkaiden
lappilaisten elämään.

■

työmailla. Merkittäväksi työkalupakin
tekee myös se, että sen haltija toimi valtion edustajana sotavahinkojen arviointilautakunnassa Rovaniemellä. Työ käsitti Lapin sotavahinkojen arvioimisen.
Ulkomaisesta avustustyötä ja tavarapulasta kertoo puolestaan useammassa
lahjoituksessa mukana tulleet amerikkalaiset esineet, muun muassa sideharsopakkaukset ja juuttisäkit. Koti- ja
arkielämään palaaminen näkyy esimerkiksi emalipotassa, johon on istutettu todennäköisesti vuorotellen erään
perheen nelihenkinen lapsikatras, samoin kuin ahkerasti käytetyissä kalaverkoissa puikkareineen ja kauniine
tuohituppineen.
Museolle tehtyjen monipuolisten
lahjoitusten joukosta löytyy myös esineistöä, joka liittyy 1940-luvun asekätkentään. Mainitsemisen arvoinen on
myös kiehtova matkailuaiheinen lahjoituskokonaisuus, joka sisältää 1940-luvun lopun karttoja, matkapäiväkirjoja
ja retkeilyesineitä. Ne henkivät eläväistä
tarinaa erään 30-vuotiaan eteläsuomalaisen teknikon satumaisista kokemuksista hänen matkaillessaan Lapissa pian

Lars Westerlund

Saksalaisten hallussa olleiden
neuvostosotavankien vaiheet
Pohjois-Suomessa 1941–1944
■Saksalaisen AOK 20:n alai-

sena toimi vuosina 1941–44
runsaat sata pienempää ja
suurempaa sotavankileiriä
Suomessa, Norjan Finnmarkin läänin itäosassa ja Neuvostoliitolta vallatuilla alueilla. Saksalaisten neuvostosotavangeista on arkistoissa
säilynyt ainoastaan sirpaletietoja. Näyttää kuitenkin
siltä, että saksalaiset olisivat
saaneet vähintään runsaat
6 000 ja enintään noin 9 000
sotavankia Petsamon, Alakurtin ja Kiestingin rintamilla. Näiden lisäksi saksalaiset
lienevät tuoneet muualta
vähintään 21 000 neuvostosotavankia AOK 20:n toiminta-alueelle. Vangeista lienee
kuollut 5 000–6 000 eli viidesosa–neljäsosa. Kuolleisuus
oli täten selvästi pienempää
kuin suomalaisten sotavankileireillä, joilla noin 30 %
neuvostosotavangeista kuoli.
Kansallisarkistossa on parhaillaan meneillään sotavankeja tutkiva hanke.

Jatkosodan aikana lähes jokainen
Pohjois-Suomen asukas on luultavasti
joutunut eri yhteyksissä ainakin pintapuoliseen kosketukseen neuvostosotavankien kanssa. Näistä useimmat
olivat saksalaisten huostassa, mutta
yleiskuvan hahmottamista vaikeuttaa
se, että alueella oli neuvostosotavankeja myös suomalaisten ylläpitämissä
leireissä. Havainnot ovat täten saattaneet sekoittua.
Neuvostosotavankien lukumääristä ei ole luotettavia tietoja. Myös
sotavankileirien sijaintipaikoista, niiden toiminta-ajoista ja neuvostosotavankien työsaavutuksista tai lopullisista kohtaloista on vielä paljon seikkoja hämärän peitossa.
Pohjoissuomalaiset näkivät sotavankeja joko satunnaisesti tai useamminkin, joko ryhminä vankisaattueissa,
rautatiekuljetuksissa, tietöissä, lastauspaikoissa, metsäsavotoissa, lumenraivauksessa, maantievarsiin sijoitetuilla sotavankileireillä, linnoituspuuhissa tai
yksittäisinä, uskottuina palveluvankeina, ruokaa kerjäävinä poloisina tai arkaillen liikkuvina sotavankikarkureina.
Paikallisten asukkaiden mieliin lienee
painunut usein järkyttäviä muistikuvia siitä, kuinka kovakouraisesti
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Saksalaisten sotavankileiri Petsamossa. Kuva: Murmanskin aluemuseo.

ja julmastikin saksalaiset saattoivat
kohdella neuvostosotavankejaan.
Jos joku tämän päivän paikallishistorian harrastaja haluaa tietoja
saksalaisten hallussa olleista neuvostosotavangeista, ei niitä ole kovin helposti löydettävissä. Pikemminkin on
tehtävä laajahko hakutyö pelkästään
sirpaletietojen kokoamiseksi. PohjoisSuomen sotatoimista on julkaistu
vähintään useita kymmeniä suomenkielisiä tutkimuksia ja muistelmia,
mutta sotavankeja koskevia tietoja
näistä tutkimuksista ja teoksista löytyy niukasti.
Pohjois-Suomen sotatoimia koskevasta saksalaisesta kirjallisuudestakaan ei ole apua, sillä niissä aihetta on
käsitelty vielä vähemmän. Tämä johtunee ainakin osittain siitä, että useat
esitysten ja muistelmien tekijät palvelivat AOK 20:n johtotehtävissä, eivätkä he oletettavasti ole halunneet tuo32

da esille ikäviä ja häpeällisiä sotavankiasioita. Useiden saksalaiskenraalien
muistelmissa ja elämäkerroissa koko
aihepiiri on jotakuinkin järjestelmällisesti syrjäytetty.
Viime vuosina ovat eräät akateemiset suomalaistutkijat, kuten Kari
Virolainen, Marianne Junila ja Maria Lähteenmäki, kosketelleet tutkielmissaan erityisesti pohjoissuomalaisen siviiliväestön ja saksalaisen
sotaväen välisiä yhteyksiä ja kanssakäymistä. Nämä tutkimukset eivät
arkaile minkään aiheen käsittelyä, ja
niissä ilmenee pyrkimys myös neuvostosotavankien
huomioimiseen.
Käytännön ongelmaksi on kuitenkin
noussut lähdetietojen saatavuus. Saksalaiset veivät Pohjois-Suomesta perääntyessään arkistojaan mukanaan.
Saksalaisten sotavankiasiat eivät laajemmin kuuluneet suomalaisille sotilasviranomaisille, joten aiheesta ei

löydy Suomen arkistoista kuin satunnaisia asiakirjoja.
Norjassa tilanne on tässä suhteessa parempi, sillä Norjan valtionarkistosta löytyvät saksalaisjoukkojen
laajat arkistot, tosin niissäkään ei ole
mitään laajempia asiakirjakokonaisuuksia neuvostosotavangeista. Siellä tutkimus onkin edennyt Suomea
huomattavasti pidemmälle, mihin
osaltaan on vaikuttanut myös tarve
käsitellä norjalaisia ahdistanutta sotavuosien saksalaishallintoa.
Petsamon länsipuoleisessa naapurikunnassa Sør-Varangerissa on tehty runsaasti toiseen maailmansotaan
liittyvää historiallista selvitystyötä.
Tiivistetyssä muodossa tämän kunnan sodanaikaiset olosuhteet muistuttivat melko paljon pohjoissuomalaista tilannetta: loputtomia sotilaskuljetuksia, suuria määriä neuvostosotavankeja ja muita hoidokkeja,
leirejä, rakennuskohteita, alueellisen
rakennuskannan ja perusrakenteiden
tuhoamista sekä siviiliväestön evakuoimista. Sør-Varangerin ja siihen
kuuluvan Kirkkoniemen paikallisten
historiaharrastajien laatimasta dokumentaatiosta on täten selvää hyötyä
tutkittaessa saksalaisten neuvostosotavankeja Pohjois-Suomessa.
noin 30 000
neuvostosotavankia
AOK 20:n huostassa

Suomen ja Norjan pohjoisosiin sijoitetut saksalaiset joukot etenivät kesällä 1941 Murmanskia ja Valkoista
merta kohden osana Saksan sotakoalition suurta yleishyökkäystä Neuvostoliitoon. Saksalaiset joukot kuuluivat
alun perin AOK Norwegeniin, hel-

mikuusta 1942 AOK Lapplandiin ja
edelleen AOK 20:een kesästä 1942
alkaen. Sen toiminta-alue käsitti Pohjois-Suomen lisäksi Neuvostoliitolta
valloitetut alueet sekä Koillis-Norjan.
Sodan alkukuukausina saksalaiset
menestyivät hyvin Neuvostoliiton länsiosissa valloittaen valtavat maa-alueet,
tuhoten kokonaisia neuvostoarmeijakuntia ja ottamalla 3,5 miljoonaa neuvostosotavankia. Sotatoimien periferiassa Pohjois-Suomen rajoilla Saksan
sotilaalliset saavutukset jäivät kuitenkin odottamattoman vähäisiksi. Petsamon, Sallan ja Kiestingin lohkoilla
saksalaiset etenivät muutamia kymmeniä kilometrejä ja ottivat sotavangeiksi arviolta noin 6 000 rekisteröityä
neuvostosotilasta. Mahdollisesti saksalaisten ottamien neuvostosotavankien lukumäärä oli kuitenkin noin
9 000. Suomen joukot puolestaan
etenivät paikoitellen noin 200 kilometriä ja ottivat sotavuosina yhteensä
noin 64 000 rekisteröityä neuvostosotavankia.
Pääsyyt saksalaisten joukkojen
tosiasialliseen epäonnistumiseen olivat karu maasto ja ilmasto, joihin
saksalaiset eivät olleet asianmukaisesti valmistautuneet, Muurmannin ja
sen rautatien saavuttamiseksi riittämättömät joukot sekä neuvostojoukkojen poikkeuksellisen kestävä puolustus pohjoisessa. Osoituksena tästä
myös pohjoisessa toimivien suomalaisten joukkojen menestys jäi vähäisemmäksi kuin Neuvosto-Karjalassa
ja Karjalankannaksella.
Saksalaisjoukkojen hyökkäykset
Pohjois-Suomessa pysähtyivät jo alkusyksyllä 1941, jonka jälkeen sotatoimet saivat etupäässä asemasodan
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luonteen. Keväällä 1942 saksalaiset
alkoivat tuoda huomattavia määriä
neuvostosotavankeja etelästä erilaisia huolto-, ylläpito- ja rakennustöitä
varten. Vaihtelevien muonitusperusteiden vuoksi on hankalaa arvioida
kokonaismääriä, mutta näyttäisi kuitenkin siltä, että AOK 20 olisi tuonut toiminta-alueelleen kaikkiaan
runsaat 20 000 sotavankia. Kun vielä
otetaan huomioon saksalaisten Petsamossa, Sallassa ja Kiestingissä itse ottamat neuvostosotavangit sekä leireillä ja työmailla menehtyneet sotavangit, on AOK 20:n toiminta-alueella
enemmän tai vähemmän pysyvästi
sijoitettujen neuvostosotavankien kokonaismäärä ollut noin 30 000.
Sotavankileirejä tai sotavankien
suurempia työmaita leireineen oli
Norjan maaperällä sijaitsevia leirejä
lukuun ottamatta satakunta, jotka
lähes kaikki toimivat pohjoisessa.
Näitä lukuja voidaan verrata tilanteeseen Norjassa, johon saksalaiset
toivat noin 100 000 neuvostosotavankia ja perustivat useita satoja leirejä. Siellä saksalaiset teettivät neuvostosotavangeilla selvästi laajamittaisempia rakennus- ja huoltotöitä
kuin Suomessa.
Neuvostosotavankeja käytettiin
maanteiden, rautateiden ja lentokenttien rakennustöissä sekä lumen raivauksessa. Toimeksiantajina toimivat
sekä Wehrmacht, Luftwaffe että työjärjestö Organisation Todt. Töiden
painopiste oli kuljetusten ja huollon
perusrakenteiden
parantamisessa.
Norjassa neuvostosotavangit kuitenkin suurissa määrin osallistuivat
myös puhtaasti sotilaallisten rakennuskohteiden toteuttamiseen. Näihin
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kuuluivat varsinkin Trondheimin ja
Bergenin sukellusveneille tarkoitetut
tukikohdat ja raskaiden tykistöasemien rakentaminen pitkin Norjan
laajaa rannikkoa. Myös Petsamon
pohjoisrannan tykistöasemien rakentamistyöt kuuluivat saksalaisten ns.
Norjan linnoituksen (Festung Norwegen) linnoitusohjelmaan.
Suomessa saksalaisten neuvostosotavangit suorittivat erityisesti ahtaus- ja hakkuutöitä. Varsinkin paikoitellen puutonta Petsamon aluetta
huollettiin 100–150 kilometriä etelämpänä olevan Ivalon alueen rakennus- ja polttopuutoimituksilla.
Osa tierakennushankkeista sekä Hyrynsalmen–Kuusamon kenttäradan
rakennushanke palvelivat etupäässä
sotilaallisia tarkoituksia. Samoin lentokenttien laajentamiset vahvistivat
Luftwaffen toimintaedellytyksiä.
Muilla hankkeilla tavoiteltiin lähinnä uusien yhteyksien luomista
Norjaan tai selustan elinolojen, majoituksen ja virkistysmahdollisuuksien parantamista. Nämä seikat viittaavat siihen, että saksalaisten pyrkimyksenä oli pikemmin pysyvä tai
ainakin pitkäaikainen läsnäolo pohjoisessa kuin lopullisen sotilaallisen
ratkaisun hakeminen alueella. Suomessakin saksalaiset alkoivat vuonna
1942 valmistella vahvaa puolustusta
Petsamon Kolosjoella ja Inarin Jäniskoskella liittoutuneiden mahdollisia
ilmapommituksia vastaan. Vuonna
1943 he alkoivat myös suunnitella
kenttävarustusten rakentamista Sodankylän ja Karesuandon–Kilpisjärven alueille mahdollisia neuvosto- tai
suomalaisjoukkojen hyökkäyksiä vastaan. Nämä linnoitustyöt toteutet-

tiinkin kesällä 1944 osittain sotavankien työvoimalla.
Sotavankien
kuolleisuus

Käytettävissä olevat tiedot AOK 20:n
hallussa olleiden neuvostosotavankien kuolleisuudesta ovat liian hajanaisia ja aukollisia, jotta olisi mahdollista
esittää tarkkoja lukumääriä. Näyttäisi
kuitenkin siltä, että 5 000–6 000 sotavankia menehtyi AOK 20:n huostassa. Tämä tarkoittaa sitä, että viidesosa–neljännes saksalaisten hallussa
olleista neuvostosotavangeista menehtyi. Koska Norjassa kuoli noin 13 %
saksalaisten neuvostosotavangeista,
oli vastaava kuolleisuus Suomessa ja

Neuvostoliitolta valloitetuilla alueilla
siten melkein kaksinkertainen.
Tärkein selittävä tekijä tähän
erotukseen näyttää olleen läheisyys
rintamavyöhykkeeseen. Rintamien
välittömässä selustassa neuvostosotavankien olot olivat yleensä karumpia,
kuri ankarampaa ja huolto huonompaa kuin taempana. Myös Norjassa
esiintyi merkittäviä alueellisia eroja kuolleisuudessa. Pohjois-Norjassa
kuoli enemmän neuvostosotavankeja
kuin etelämpänä, ja rannikkoalueilla
kuolleisuus oli suurempaa kuin sisämaassa.
Suomalaisten ottamien neuvostosotavankien kuolleisuus oli n. 30
%, mikä on selvästi suurempi osuus

Kesällä 2006 tehdyn tutkimusmatkan aikana kartoitettiin tietoja saksalaisten
sotavankileireistä. Lars Westerlund haastattelee kansantaiteilija Veikko Rajalaa ja poromies Lenni Pehkosta Inarin Palkisojalla. Rajalan tontilla sijaitsivat
jatkosodan aikana sekä saksalaisten että suomalaisten pienet sotavankileirit.
Kuva: Reinhard Otto.
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kuin vastaava luku saksalaisilla. Joulukuun 1941 ja syyskuun 1942 välisenä aikana kuoli 15 000 suomalaisten
hallussa ollutta neuvostosotavankia
laiminlyöntien, huonon hoidon ja vihamielisten asenteiden seurauksena.
AOK 20:n puolella mitään vastaavaa joukkokuolleisuuskautta ei ole
havaittavissa. Kuolleisuus jakaantuu
sekä ajallisesti että alueellisesti ilman
kovin suuria heilahduksia. Näyttääkin siltä, että saksalaiset ”kuluttivat”
neuvostosotavankejaan jokseenkin
hitaasti, joskin tasaisesti, kuoliaaksi.
Ilmeistä on, että neuvostosotavangit kokivat varsin kovia vaiheita
syys- ja lokakuussa 1944 saksalaisten
evakuoidessa heidät useilla sadoilla
pitkillä jalkamarsseilla Norjaan. Uupuneita sotavankisaattueita nähtiin
silloin taivaltamassa pohjoiseen, ja
kaikkein huonokuntoisimmat joko
ammuttiin tai jätettiin virumaan ilman minkäänlaista hoitoa entisiin
sairausparakkeihin. Brittitiedon mukaan 8 000–9 000 neuvostosotavankia olisi evakuoitu Suomesta Norjaan
syksyllä 1944. Mahdollista on myös,
että saksalaiset olivat jo tätä ennen
siirtäneet huomattavia määriä sotavankeja joko Norjaan tai Saksaan.
Sotavankileirejä
on kartoitettu

Kesällä 2006 tekivät Lars Westerlund
ja saksalainen tutkija Reinhard Otto
tutkimusmatkan Lappiin, Venäjän Alakurttiin ja Norjan Kirkkoniemeen. Paikallisten avulla useat sotavankileirien
entiset sijaintipaikat löytyivät vaivatta, sillä vielä yli kuudenkymmenen
vuoden jälkeen piikkilankakääröt,
pystyyn jääneet aitauksien pylväät,
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parakkien perusteet ja ruostunut rautaroina viestivät sodan varjopuolista.
Varsinkin Inarin Nangujärvellä on
yllättävän hyvin säilynyt, joskin nykyään pahasti lahonnut, leirikokonaisuus. Selitys tähän lienee se, että
saksalaiset jättivät tämän kaukaisen
metsäsavotan jo vuonna 1943, eikä
syksyllä 1944 enää ollut sytyttäjiä
paikalla.
Lähiaikoina on hyviä mahdollisuuksia perehtyä saksalaisten sotavankiasioihin Pohjois-Suomessa, sillä
sekä Westerlundilta että Ottolta on
odotettavissa tutkimuksia aiheesta.

■

Artikkeli on Raidon toimituksen lyhentämä.
Lars Westerlund on Kansallisarkiston
Suomi, sotavangit ja ihmisluovutukset
1939–55 -hankkeen tutkimusjohtaja.
Artikkeli perustuu hänen tutkimukseensa saksalaisten sotavankileireistä ja
-politiikasta.

Mikko Aho, Lars Gyllenhaal ja Teija Tuhkala

Ruotsalaisia
sotasankareita?
■ Vanhan suomalaisen

vitsin mukaan maailman
lyhin kirja on nimeltään
”Ruotsalaisia sotasankareita” – länsinaapurimmehan ei ole ollut sotatilassa
vuoden 1814 jälkeen. Sallassa ruotsalaisista sotilaista kerrotaan kuitenkin
ihan muita juttuja kuin
vitsejä – mistä on kyse?

Ruotsalaiset
talvisodassa

Suomi pyysi apua talvisodassa Ruotsilta, mutta Ruotsin valtio ei voinut
virallisesti osallistua sotaan. Sen sijaan Ruotsi antoi koota vapaaehtoisjoukkoja sekä myi heille aseita. Näin
syntyi SFK, Svenska Frivilligkåren.
Ruotsin lainsäädännön vuoksi vapaaehtoiset allekirjoittivat sopimuksensa
vasta Torniossa. Talvisodan 1939–40
aikana kaikkiaan noin 8 000 ruotsalaista ja 700 norjalaista ilmoittautui taistelemaan Suomen armeijassa.
Joukkoon kuului pääasiassa jalkaväkeä, mutta myös tykistöä sekä panssarin- ja ilmatorjuntajoukkoja. Varusteet oli pääosin ostettu Ruotsin
armeijalta. Lisäksi ruotsalaisia taisteli
ilmassa: vapaaehtoislentolaivue F19,
Flygflottilj 19, vastasi 12 hävittäjällään ja 4 rynnäkkökoneellaan koko
Oulun pohjoispuolisen Suomen ilmapuolustuksesta. Vapaaehtoislentolaivueen tunnuksina olivat Suomen
ilmavoimien sinivalkoiset hakaristit.
Monilla vapaaehtoisista ei ollut sotilaskoulutusta, eikä heitä näin ollen
voitu lähettää rintamalle ilman harjoitusta. Helmikuun 1940 lopulla SFK
siirtyi rintamalle Paikanselkään, aivan
nykyisen Sallan kunnan keskuksen
tuntumaan. Rintamalla ruotsalaiset
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Ruotsalaisia vapaaehtoisia koulutuksen aikana Torniossa kuuntelemassa radiouutisia Suomussalmen taisteluista 14.1.1940. Univormupukuinen upseeri
oikealla on luutnantti Gunnar Gyllenhaal, SFK:n I ryhmän 5. komppanian päällikkö. Kuva: Gyllenhaalin perhearkisto.

olivat lähes jatkuvassa taistelukosketuksessa neuvostojoukkoihin. Ruotsalainen vapaaehtoisjoukko menetti
kaikkiaan 38 miestä kaatuneina. Lisäksi noin 50 haavoittui taisteluissa
ja yli 130 sai paleltumia. F19 menetti kaatuneina 3 lentäjää. Talvisodan päättymisen jälkeen 26.3.1940
vapaaehtoisjoukkoja kävi Sallan Paikanselässä kiittämässä itse marsalkka
Mannerheim.
Kansainvälistä
kiinnostusta

Museoalan kehittäminen Sallan ja
Kantalahden alueilla -hanke järjestää
talvisota-aiheisen kiertonäyttelyn venäläisen Kantalahden kotiseutuhistoriallisen museon sekä 19. armeijan
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museon kanssa. Yhteistyössä mukana
on myös Alakurtin koulu nro 3. Näyttelyssä käsitellään myös ruotsalaisten
osuutta Sallan rintamalla. Ruotsalaisten vapaaehtoisten osuus talvisodassa
on Suomessakin vähän tunnettu asia,
mutta Venäjällä harva on tiennyt siitä
mitään.
Salla on merkittävä paikka Ruotsin 1900-luvun sotahistoriassa, ja
työ on herättänyt kiinnostusta myös
Ruotsissa. Viiden vuoden välein Sallassa on myös järjestetty Talvisodan
muistohiihto, jossa hiihdetään perinteistä reittiä Kemijärven Isoltakylältä
Paikanselkään, kuten SFK:n 1. taisteluosasto teki Sallan rintamalle siirtyessään. Edellinen muistohiihto järjestettiin vuonna 2005. Muistohiihtoa

on järjestänyt mm. Lapin rajavartiosto, ja mukana hiihtämässä on ollut SFK:n muistoyhdistyksen jäseniä
aina Ruotsista ja Amerikasta saakka.
Gladiaattorin
viimeinen lento

Suurta kiinnostusta länsinaapurissamme on herättänyt myös eräs viime kesäkuussa tehty löytö. Läheltä
Sallan kirkonkylää nimittäin löytyi
lentokoneen hylyn jäännöksiä. Aivan
uudesta löydöstä ei ollut kyse, mutta

yleisessä tiedossa hylkypaikka ei ole
ollut ennen kesää.
Vaikka maahan syöksyneestä koneesta oli jäänyt jäljelle vain vähän
– pääasiassa puu- ja kangasrakenteinen runko paloi lähes kokonaan – on
koneen alkuperä mitä todennäköisimmin selvitetty. Ruotsin sotilasilmailuhistoriassa koneen jäännös on
merkittävä, sillä se on ainoan taistelussa kaatuneen F19:n hävittäjälentäjän viimeisen lennon päätepiste.
Paikalta löytyneet konekiväärin

Ruotsalaisten vapaaehtoisten värväysjuliste – lieneekö
kiireessä
hiihtokilpailujulisteesta muokattu? Kuva: Kungliga Biblioteket.
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hylsyt on merkintöjen perusteella
voitu tunnistaa ruotsalaisvalmisteisiksi, samoin kuin lentäjän pistoolin patruunalippaat. Lisäksi turpeen
alta löytyi pommien varairrotuskahva, jonka ruotsinkielinen teksti
”Reservutlösning” paljastaa koneen
alkuperän. Paikalta löytyi lisäksi savukkeensytytin, joka lienee kuulunut
lentäjälle.
Sallassa putosi toinenkin ruotsalaisten lentämä kone, Hawker Hart
-rynnäkkökone, mutta sen putoamispaikka on tunnettu jo pitkään, ja
se sijaitsee kaukana keskustasta. Nyt
löytynyt hylky voidaan siis osoittaa
21-vuotiaan vänrikin John Magnus
Sjöqvistin ohjaamaksi hävittäjäksi.
Se ammuttiin alas 23.1.1940. Karlshamnista Etelä-Ruotsista kotoisin

ollut, luonteeltaan kohtelias Sjöqvist
menehtyi syöksyttyään maahan koneensa mukana.
Hänen siivellään lentäneen luutnantin Ian Iacobin mukaan Sjöqvistin kohtaloksi koitui hopeanväriseksi
maalattu neuvostoliittolainen hävittäjä, mutta ilmataistelua asemistaan
seuranneet suomalaissotilaat kertoivat asialla olleen ilmatorjuntatykistö. Talvisodan päätyttyä lentäjän
jäännökset ja ilmeisesti myös koneen
moottori haettiin putoamispaikalta,
mutta hylkypaikka vaipui sittemmin
unohduksiin.
Puolustaessaan koko Oulun pohjoispuolisen Suomen ilmatilaa F19
menetti kahden kuukauden aikana
kaikkiaan neljä lentokonetta, joista
kolme taistelulennoilla. Neuvostoilmavoimille ruotsalaislentäjät aiheuttivat yhdeksän koneen tappiot ilmassa,
ja lisäksi he tuhosivat kolme konetta
kentälle. Sjöqvist oli Ruotsin ilmavoimien historian ensimmäinen lentäjä,
joka kaatui vihollisen alas ampumana. Ei siis ole yllättävää, että hänen
ohjaamansa koneen jäännökset ovat
kiinnostaneet ruotsalaisia asianharrastajia, ja niitä on käyty katsomassa
Ruotsista saakka. Museoalan kehittämishanke on koonnut jäljellä olleet
osat talteen, ja niitä tullaan käyttämään sekä tutkimus- että näyttelytarkoituksiin.

Everstiluutnantti Magnus Dyrssen on
saanut oman muistomerkkinsä paikkaan, jossa hän kaatui. Kuva: Sallan
kunta / Museoalan kehittäminen Sallan ja Kantalahden alueella -hanke.
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Sotahistoriaa
matkailijoille

Ruotsalaisten vapaaehtoisten poikkeuksellinen tarina tarjoaa mahdollisuuksia sotahistoriasta kiinnostuneille matkailijoille. Paikanselässä, noin 5
kilometrin päässä Sallan keskuksesta,
on ruotsalaisten vapaaehtoisten muistomerkki alueella, jossa rintama kulki talvisodan päättyessä 13.3.1940.
Paikalla on myös Dyrssenin muistomerkki, joka kunnioittaa 1. taisteluosaston päällikön everstiluutnantti
Magnus Dyrssenin muistoa. Muistomerkki sijaitsee juuri siinä kohdassa,
jossa Dyrssen kaatui talvisodan viimeisinä päivinä.
Talvisodasta ja ruotsalaisten taisteluista Sallassa tulee kuluneeksi tasan 70 vuotta talvella 2009–2010.
Toivottavasti silloin Sallan muistohiihto kokoaa talvisodan hengen yhteen ja Sjöqvistin ohjastaman koneen
hylyn osia voidaan asettaa näytteille
konkreettisena muistona länsinaapuriemme vapaaehtoisista uhrauksista
talvisodassa.

■

Museoalan kehittäminen Sallan ja
Kantalahden alueilla -hankkeen tavoitteena on koota, tallentaa ja asettaa
näytteille Sallan historiaan liittyvää
aineistoa. Hankkeessa tehdään mm.
venäläis-suomalainen kiertonäyttely.
Tuntematon rintama – talvisota Sallan
alueella 1939–40 -niminen näyttely
on marraskuussa esillä Kantalahdessa
ja joulukuun puolivälissä se avataan
Sallassa. Hanketta hallinnoi Sallan
kunta, ja sitä rahoittavat Lapin lääninhallitus sekä Interreg III A Pohjoinen -osaohjelma.
LÄHTEET
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Museon ystävä

Jaakko Alakulppi
Hannu Kotivuori

1937–2007

■ Rovaniemen lennonjohdon pääl-

likön tehtävistä 1992 eläkkeelle jäänyt Jaakko Alakulppi siirtyi siipien
sankareiden taivaalliseen armadaan
kesäkuussa 2007. Vuonna 1937 syntynyt Alakulppi asui Rovaniemen
Saarenkylässä yhdessä puolisonsa sairaanhoitaja Saaran (o.s. Rytivaara)
kanssa. Perheessä on kaksi aikuista
lasta ja kolme lastenlasta.
Nuoruusvuosinaan 1950-luvulla
Jaakko Alakulppi toimi useita vuosia autopostimiehenä toimipisteenään
Ivalo. Keskikoulun käytyään hän kuitenkin tähysi taivaalle ja pääsi ilmailun
pariin reservin sotilaslentäjänä (AOK
11) Kauhavalla 1958–1959. Vuonna
1960 hän oli Englannissa maatalousja ilmailuharjoittelijana sekä osallistui
yleisilmailun moottorilentotoimintaan. Ansiolentäjän lupakirjan hän
suoritti vuonna 1961 ja sai lennonjohtajan pätevyyden 1962. Helsingissä ja
Tikkakoskella Alakulppi kävi alan täydennys- ja tutkakursseja 1963–1967.
Hän suoritti etsintä- ja pelastuspalveluun liittyvän Searchmaster-kurssin
Kanadan ilmavoimien lentokuljetuskeskuksessa Trentonissa 1978. Lisäksi Alakulppi kouluttautui Tampereen
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yliopistossa 1973 sosionomiksi. Lennonjohtajana Jaakko Alakulppi toimi
vuosina 1962–1974 Kemissä, Helsingissä ja Tampereella sekä PohjoisSuomen lennonvarmistuskeskuksessa
Rovaniemellä 1974–1992. Työuraan
sisältyi monia luottamustehtäviä liikenneministeriön ja ilmailuhallituksen lennonvarmistuksen sekä etsintäja pelastuspalvelun toimikunnissa ja
kehittämistyössä.
Eläkevuosinaan Alakulppi otti
vastuulleen poikkeuksellisen mittavan haasteen. Yli viidentoista vuoden ajan hän selvitti pienimpiä yksityiskohtia myöten Lapin ilmailun
värikästä ja monipolvista historiaa.
Tavoitteena oli koota yksiin kansiin
historiateos Lapin ilmailun pioneeriajoista Hornet-kauteen. Laajan aineiston vuoksi teos jakaantui kahteen
osaan. Vuonna 1999 painettu Lapin
ilmailuhistoria I alkaa 1700-luvun lopun kuumailmapalloilijoista ja päättyy Lapin sotaan toukokuuhun 1945.
Lapin ilmailuhistorian järkälemäinen
II osa ilmestyi 2006. Se sisältää aihepiirin keskeiset tapahtumat vuoteen
2001. Hankkeesta kehkeytyi lopulta
yliopistollinen tutkimus, jonka ohjaa-

Puolet urakasta on valmiina: Mauno Jokipii (vas.) ja Jaakko Alakulppi Lapin
ilmailuhistorian I osan julkistamistilaisuudessa 25.2.2000. Kuva: Jukka Suvilehto. Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

jana ja tarkastajana toimi edesmennyt
emeritusprofessori Mauno Jokipii.
Hänen ehdotuksestaan molemmat
osat sisällytettiin Lapin maakuntamuseon julkaisusarjaan. Pienet painosmäärät ja kiintoisa aihe takaavat,
että kirjoista muodostuu bibliofiilisiä
keräilykohteita.
Lapin maakuntamuseo on kiitollinen myös Saara Alakulpille, joka
lahjoitti puolisonsa erittäin laajan ilmailuarkiston museolle. Tulevaisuudessa ilmailututkijat ja -harrastajat
saavat arkiston avulla lisätietoja mitä
moninaisimmista ilmaliikenneaiheista. Omakustanteisena harrastuksena alkanut selvitystyö sai tiedollista
ja rahallista tukea lukuisilta koti- ja

ulkomaisilta tahoilta. Pitkä työura
ilmailun parissa, sosiaaliset taidot ja
ehtymätön uutteruus loivat Jaakko
Alakulpille satojen ystävien, ilmailualan vaikuttajien ja toimijoiden tietoverkoston. Hän ehti haastatella kymmeniä jo edesmenneitä ilmailupioneereja, joiden teot ja tarinat elävöittävät
detaljirikasta kerrontaa.
Toiminnan miehenä Jaakko Alakulppi oli ahkera popularisoija, joka
esitelmöi ja laati alaltaan asiantuntevia lehtiartikkeleita. Lapin ilmailuhistoria ei olisi voinut saada syvällisemmin aiheeseen perehtynyttä kirjoittajaa. Myös hänen oma työhistoriansa
nivoutui pysyväksi osaksi tuota laajaa
kokonaisuutta.

■
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Päivi Rahikainen

Museomestaria
aina tarvitaan
■ Museomestarin apua

tarvitaan erityisesti silloin
kun näyttelyistä on lamppu palanut, pitäisi pystyttää vitriineitä tai ripustaa
tauluja paikoilleen. Todellisuudessa tämän museoalan
moniosaajan työajasta suurin osa kuluu muussa kuin
käsillä tehtävässä työssä.
Sen on huomannut myös
Rovaniemen museotoimen
palveluksessa oleva museomestari Teijo Rovanperä.
Nykyisin suunnilleen viidessäkymmenessä suomalaisessa museossa voidaan sanoa, että ilman museomestaria museo ei tule toimeen.
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Teijo Rovanperä tuli Rovaniemen
kaupungin koulutoimesta museotoimen palvelukseen keväällä 2005.
Työpaikan vaihto houkutti, vaikka
museomaailma ei ollutkaan entuudestaan tuttu. Tiedossa oli, että museomestari vastaa monista käytännön
järjestelyistä ja näyttelytekniikasta.
Ensi alkuun oli tutustuttava kahden erilaisen talon väkeen ja toimintatapoihin. Rovaniemen taidemuseon
puolella työnkuva painottuu näyttelyiden purkamiseen ja pystyttämiseen.
Vastaisuudessa taidemuseon laajennus
ja tilojen peruskorjaus työllistää Teijoa
sekä suunnitteluvaiheessa että tilojen
valmistumisen jälkeen. Lapin maakuntamuseossa tehtäviä on laidasta
laitaan. Ammattimiehen tarve oli museoissa ollut tiedossa jo pitkään, ja tuore museomestari saikin pian huomata,
että moneen ongelmaan pitää yrittää
löytää ratkaisuja. Työhön oli ryhdyttävä hyvin itsenäisesti, sillä mitään valmista mallia ei ollut. Työtiloihinkin
oli kerättävä ja hankittava tarpeellista
varustusta.
Syksyllä 2005 Vantaalla EVTEKMuotoiluinstituutissa alkaneet ja vuoden kestäneet museomestarin erikoistumisopinnot tulivat sopivaan aikaan.
Varsinaisesti oppilaitoksessa koulutetaan konservaattoreita, ja opintojak-

sojen aikana jaettiinkin paljon tietoa
esineiden ja taideteosten materiaaleista ja hoidosta. Tärkeää oli kuulla ja
nähdä mitä ja miten muissa museoissa tehdään ja luoda verkostoja, joita
myöhemmin voi käyttää hyväksi. Ammattikoulussa hankittu peruskoulutus
sekä pitkä työkokemus tekniikan puolelta olivat hyvä pohja uudelle uralle.
Museomestari tarvitsee myös roppakaupalla ryhmä- ja yhteistyötaitoja,
sillä työtä tehdään paitsi oman henkilökunnan kanssa myös taiteilijoiden ja
eri alojen asiantuntijoiden kanssa.
Taidetta näytteille

Rovaniemen taidemuseossa on vuosittain toistakymmentä näyttelyä,
joiden vaihtamiseen kuluu yleensä
viikon verran. Purkutyöt aloitetaan
yleensä maanantaina, ja seuraava
näyttely avataan yleisölle jo torstaina tai perjantaina. Kiireisen viikon
aikana työssä on mukana useampia
henkilöitä, sillä taideteosten pakkaaminen ja esillepano vaatii suunnitelmallisuutta ja huolellisuutta. Näyttelyihin liittyy usein myös videotykkejä
ja muuta tekniikkaa, joka pitää saada toimivaksi ja laitteet osittain piilotettuakin. Taidenäyttelyissäkin voi
olla vitriineihin sijoitettavia esineitä.
Teijon ensimmäisiä töitä olikin taidemuseon tiloihin sopivien vitriinien
teettämien. Näyttelysaleihin on rakennettu myös väliseiniä, jotka pystytään tarvittaessa purkamaan ja pystyttämään uudelleen.
Kokoelmavarasto
kuntoon

Lapin maakuntamuseolla on erillinen
varastotila museokokoelmien säily-

tystä varten. Niin kuin varastoille
yleensä käy, se alkoi täyttyä: hyllyille
ja lattioille ei sopinut enää lisää esineitä puhumattakaan näyttelyrakenteista. Ensimmäiseksi olikin arvioitava
mitä osia vanhoista vitriineistä ja seinäkkeistä kannatti säilyttää. Tilankäyttö oli suunniteltava tarkoituksenmukaiseksi. Museoesineet vaativat
juuri niille sopivat hyllyt, joita oli tilattava eri kokoja. Osa metallihyllyistä saatiin hankittua melko edullisesti
käytettyinä. Hyllyrivien väleihin oli
jätettävä tarpeeksi työskentelytilaa ja
mitoitettava ne myös niin, että niissä
pystytään liikkumaan akkunosturilla. Veneille teetettiin ammattikoululla erityiset pyörillä olevat telineet,
joiden päällä niitä pystytään liikuttelemaan.
Varastotilojen uuden järjestyksen
suunnittelu, hankintojen tekeminen
kilpailuttamalla sekä erityisesti hyllyjen asentaminen kesti yllättävän kauan. Hyllyjen pystyttämiseen saatiin
onneksi aputyövoimaa, ja esineiden
siirtotalkoisiin osallistui suurin osa
museon henkilökunnasta. Projekti
saatiin päätökseen kesän 2007 aikana. Kokoelmavarasto vaatii jatkuvaa
huolenpitoa ja järjestelyä, mikä on
pääosin kokoelma-amanuenssin vastuulla.
Kiinteistöasioissa
mukana

Viidentoista vuoden ikään ehtinyt
Arktikum-talo on 4 500 neliön rakennuskompleksi, jossa on monta
käyttäjää ja toimijaa. Tiloja isännöi
kiinteistöyhtiö ja päivittäiset hoitotyöt kuuluvat huoltoyhtiön vastuulle.
Nykyaikainen LVI- ja muu tekniik45

kaa vaatii aika ajoin uusimista, esimerkiksi kesällä 2007 uusittiin talon
ilmastointi. Museomestari osallistui
useisiin ilmastointiremontin kokouksiin ja määritteli museon osalta näyttelytilojen soveliaat kosteus-, lämpötila- ja muut määreet. Hän myös seuraa jatkuvasti tekniikan toimintaa ja
ilmoittaa käyttäjien toivomuksista ja
havaitsemista puutteista eteenpäin.
Lapin maakuntamuseon ja Arktisen keskuksen yhteisten tilojen käyttö
ja koneistaminen eivät myöskään ole
yksinkertaisia asioita. Verstaiden laitteita pitäisi uusia, mutta yhteisen toteutus- ja maksuaikataulun löytäminen vaatii odottelua ja neuvotteluja.
Museoon lisää
esteettömyyttä

Lapin maakuntamuseon perusnäyttely Pohjoiset keinot avattiin yleisölle
joulukuussa 2003. Pohjoisen ihmisen

ja luonnon vaiheista kertovasta näyttelystä on tullut pääosin positiivista
palautetta, mutta silti kävijöiden toiveita on kuunneltu ja samalla otettu
huomioon museoiden esteettömyyden
vaatimukset. Museoviraston vuosina
2006 ja 2007 myöntämä yhteensä 20
000 euron määräraha on ollut suurena apuna esteettömyyttä parantavissa
toimissa. Tärkeää tietoa suurimpien
ongelmien kartoittamiseen saatiin paikallisilta vammaisjärjestöiltä. Heidän
toivomustensa mukaisesti keskityttiin
perusnäyttelyn valaistuksen parantamiseen lisäämällä sekä yleisvalaistusta
että kohdevaloja. Näyttelytiloihin johtavat raskaat kaksoisovet saatiin sähköistettyä. Museon infopäätteitä korjattiin siten, että niitä pystyvät käyttämään myös pyörätuolilla liikkuvat.
Arktikumin infopisteeseen hankittiin
induktiosilmukka sekä muita apuvälineitä, joita voi pyytää lainaksi.
Vaihtonäyttelyiden
purkaminen vaatii
ripeää
toimintaa.
Museomestari Teijo
Rovanperän kanssa
työn touhussa Kimmo Kaakinen (vas.)
ja Hannu Kotivuori.
Kuva: Jukka Suvilehto. Lapin maakuntamuseon kokoelmat.
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Vaihtonäyttelyihin
rakenteita

Maakuntamuseon vilkkaan vaihtonäyttelytoiminnan organisointi on
pääosin näyttelyamanuenssin vastuulla. Museomestari on mukana
siitä vaiheesta lähtien kun mietitään
muualta valmiina tulevan näyttelyn
tilaratkaisuja tai suunnitellaan itse toteutettavan näyttelyn rakenteita. Mu-

seossa suositaan kierrätystä, ja aiempiin näyttelyihin tehtyjä seinäkkeitä,
vitriineitä ja korokkeita käytetäänkin
mieluusti hyödyksi. Esimerkiksi runsas vuosi sitten esillä olleeseen K. M.
Walleniuksen Lapin-vuosista kertovaan näyttelyyn suunniteltiin vitriinit sen mukaan, minkä kokoisia lasilevyjä oli varastossa. Aivan kaikkea
museomestarin ei itse tarvitse rakentaa, sillä jonkin verran töitä pystytään
teettämään muualla. Näyttelyihin
liittyy usein melko monimutkaisia
audiovisuaalisia ratkaisuja, joihin on
löydettävä osaavat asiantuntijat.
Tähänastista kahden ja puolen
vuoden pituista museomestariuraansa miettiessä Teijo huomaa yllättyneensä, miten paljon työajasta kuluu
tietokoneen vieressä istumiseen ja
erilaisten suunnitelmien tekemiseen
sekä palavereihin osallistumiseen.
Käytännön työt näyttelyiden purkuja pystytysvaiheissa määräävät paljolti aikataulun. Työ on välillä fyysisesti
raskasta, ja henkistä kuormittavuutta
lisää se, ettei kaupungissa ole kollegaa, jonka kanssa voisi asioita pohtia.
Töitä kasaantuu välillä niin paljon
että tuntuu, ettei niitä ehdi viedä loppuun asti. Hyvä porukka ja yhteistyö
auttavat kuitenkin jaksamaan.

■

Museon henkilökunnan kannalta eniten huolta perusnäyttelyssä
ovat aiheuttaneet tekniset ongelmat,
mutta myös turvallisuusasioissa on
huomattu puutteita. Rovaniemen
kauppalaa vuonna 1939 esittävään
pienoismalliin uusittiin sekä runkorakenteet että valaistus ja Talojen
tarinat -käyttöliittymään kuuluvaa
esitystekniikkaa tehtiin toimivammaksi. Myös esihistorian seinämän
tekstitys, pienesineistö ja kuvat ovat
saaneet ”valoisamman” ilmeen. Illustraatioihin on rakennettu kaiteita
suojaamaan näyttelykokonaisuuksia
liian innokkaalta yleisöltä. Ulkomaalaiset kävijät kun mielellään haluaisivat valokuvata perhettään hirven tai
karhun kyljessä.
Perusnäyttelyn hiominen on vaatinut museomestarilta ja museon
muulta henkilökunnalta monia yhteydenottoja eri asiantuntijoihin ja
tiedon etsimistä internetistä. Lisäksi
on koko ajan ollut pidettävä mielessä,
että uudistusten on sovittava näyttelyn yleisilmeeseen sekä muodoiltaan,
materiaaleiltaan että väreiltään.

Museoalan ammattilaisista löytyy lisää
tietoa tuoreesta Museoammattilaisen
käsikirjasta, jonka on julkaissut Museoalan ammattiliitto ry.
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Näyttelyitä
Arkkitehtuuria, porotuotteita ja
Saamenmaa-kuvia Arktikumissa
TÄHTIÄ KAUPPALASSA
– Salokankaan arkkitehtuuria
Rovaniemellä 6.1.2008 asti

Tähtiä kauppalassa – Salokankaan arkkitehtuuria Rovaniemellä on ensimmäinen, tähän asti melko tuntemattomaksi jääneen arkkitehti Ferdinand
Salokankaan elämäntyötä esittelevä
näyttely. Salokangas (1903–1981) johti Lapin jälleenrakentamista vuosina
1945–1948 ja työskenteli sen jälkeen
arkkitehtina Rovaniemellä vuoteen
1956 asti. Hän jätti jälkeensä mittavan
ja omaperäisen tuotannon.
Salokankaan toiminta Rovaniemellä peilautuu aikakauden historialliseen
ja arkkitehtoniseen viitekehykseen. Rovaniemeltä löytyykin 17 Salokankaan
suunnittelemaa rakennusta. Arkkitehdin kädenjälki näkyy edelleen kaupunkikuvassa; orgaaniset muodot ja tähtiornamentit kertovat arkkitehdin elävästä muotokielestä. Arkkitehdin työt
esitellään näyttelyssä yksi kerrallaan,
kronologisessa järjestyksessä tekstein,
pohjapiirroksin ja valokuvin. Salokankaan arkkitehtuurin olennaisiin piirteisiin tutustutaan myös teemoittain.
Näyttelykokonaisuuteen
kuuluu
myös DVD-elokuva. Näyttely on syntynyt tutkija Charlotte Malapraden ja
Lapin maakuntamuseon yhteistyön tuloksena.
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Poron jäljillä
– pohjoisen poronhoitoalueen
käsityöläiset 13.1.2008 asti

Poro on pohjoisen ihmiselle muutakin
kuin pelkkä eläin, se on kokonainen
maailma, elämäntapa ja ajattelun aihe.
Suomen käsityön museon tuottama
Poron jäljillä -näyttely kertoo pohjoisen poronhoitoalueen käsityöläisistä ja
porosta monipuolisena aiheena, ideana
ja käsityömateriaalina. Aineistoa näyttelyä varten on kerätty tekemällä useita dokumentointimatkoja eri puolilla
Lappia ja haastattelemalla käsityöläisiä
heidän omissa asuin- ja työskentelyympäristöissään. Samalla on tallennettu
porotalouteen liittyvää käsityötietoutta
ja käsityötuotteita.
Näyttelyssä esitellään poronhoitoa
sekä erilaisia porosta saatavia käsityömateriaaleja.
Poromateriaalia käytetään monella tavalla, ja porosta ei oikeastaan jää
käyttämättä mitään. Luonnonmuotojen ja -materiaalien kunnioitus sekä
kiinteä yhteys poronhoidon vuosikiertoon näkyvät selvästi myös pohjoisen
käsityöläisten tuotannossa.
Poron nahkasta valmistetaan erilaisia käyttöesineitä ja vaatteita. Kovien materiaalien käytöllä tarkoitetaan
poron sarvien ja luiden hyödyntämistä. Porosta valmistetaan myös erilaisia

matkamuistoiksi tarkoitettuja pienesineitä, kuten avaimenperiä ja peikkoja.
Yhä enenevässä määrin poromateriaalia
käytetään erilaisten asusteiden, tekstiilien ja taideteoksien osasina tai jopa
päämateriaalina. Näyttelyn tarkoituksena onkin tuoda esille niin perinteisiä
kuin uudistuotantoa olevia käsityötuotteita sekä valmistustapoja.

Pekka Antikainen
Saamenmaa – The Land of
the Saame 13.1.2008 asti

Valokuvaaja Pekka Antikaisen Saamenmaa-näyttelyssä pääosassa ovat pohjoisen ihmiset ja luonto. Antikainen on
kahdenkymmenen vuoden ajan valokuvannut saamelaisten poronhoitajien ja
kalastajien elämää tallentaen kamerallaan luontaiselinkeinossa tapahtuneita
muutoksia. Näyttelyssä kerrotaan poronhoidosta mönkijän ja helikopterin
avulla, turismista elinkeinona, saamelaisnuorten koulutuksesta ja luonnon
sekä globalisoituvan maailman välisestä kuilusta. Kolttasaamelaisista otetut
kuvat muistuttavat saamelaisvähemmistöä uhkaavasta syrjäytymisestä.
Saamenmaa-näyttely perustuu Antikaisen samannimiseen valokuvateokseen Saamenmaa – Land of the Saame
(2004). Se kuuluu kuvateossarjaan,
josta on aiemmin ilmestynyt kaksi teosta, Koillinen tunturituuli (1994) ja
Viimeiset lohitalonpojat (1998). Antikaisen työskentelytavoista kertoo paljon se, että valokuvaamisen ohessa hän
on toiminut mm. pororenkinä kuvaamilleen saamelaisille poromiehille. Valokuvaaja on vedostanut ja kehystänyt
kuvansa itse.

Koruja Rovaniemen
taidemuseossa
Kalevala Korun
70-vuotisjuhlanäyttely
Rovaniemen taidemuseossa
13.1.2008 asti

Rovaniemen taidemuseossa avautuu
16.11.2007 Kalevala Korun 70-vuotisjuhlanäyttely Korun näkijät – korun tekijät. Suomen suurimman koruvalmistajan Kalevala Korun juhlavuotta vietetään ympäri Suomen ulottuvalla kiertuenäyttelyllä. Kalevala Korun 70 vuoteen
mahtuu monia rohkeita ratkaisuja ja
ennakkoluulottomia kokeiluja. Silti toiminta on ollut kautta vuosien uskollista
perusarvoille, joita tiivistettynä kuvaa
tämän päivän Kalevala Korun tunnuslause: ”Rohkea, Ajaton, Aito”. Tällä
hengellä korut on tuotu tähän päivään,
suomalaiselle nykynaiselle.
Kalevala Korun monista korumalleista on tullut suomalaisten rakastamia
klassikkoja, joista uusimmat ovat aivan
viime vuosilta. Suunnittelijat eivät ole
pysähtyneitä historiaan, vaan luovat jatkuvasti uusia tulevaisuuden korusuosikkeja. Vanhojen koruharvinaisuuksien
sekä tämän päivän suunnittelijoiden töiden kautta piirtyy kuva Kalevala Korun
malliston kehityksestä, joka alkoi historiallisten korujen kopioimisesta, mutta
siirtyi jo varhaisessa vaiheessa myös moderniin korumuotoiluun.
Näyttelyssä on myös mukana kansainvälisesti tunnettu Lapponia-taidekorumallisto. Lapponia Jewelry Oy
siirtyi Kalevala Korun omistukseen
vuonna 2005.
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Tämän numeron
kirjoittajat
MIKKO AHO

FM, projektisuunnittelija,
Salla
Olli Cavén

PIRITA PALISMAA

Museoavustaja, Sámi Museum,
Tunturi-Lapin luonto- ja
kulttuurikeskus

Rakennuskonservaattori,
Museoviraston
rakennushistorian osasto

HELENA POIKOLAINEN

LARS GYLLENHAAL

PÄIVI RAHIKAINEN

HANNU KOTIVUORI

JOUNI RAUHALA

RIITTA KUUSIKKO

SAILA SARANIEMI

HANNA KYLÄNIEMI

TEIJA TUHKALA

Ruotsin sotahistoriakomitean
jäsen, Rosvik, Ruotsi
FL, intendentti, arkeologi,
Lapin maakuntamuseo
FM, amanuenssi,
Rovaniemen taidemuseo
FM, amanuenssi,
Lapin maakuntamuseo

HILKKA LIIKKANEN

FM, museotoimenjohtaja,
Rovaniemen taidemuseo

JONNA-MARIA MÖLLÄRI

Fil. yo., Oulun yliopisto

50

Museoemäntä,
Kemijärven kotiseutumuseo

FK, maakuntamuseotutkija,
Lapin maakuntamuseo
Metsätalousinsinööri, tarkastaja,
Lapin ympäristökeskus
YTM, MUSKU-hankkeen
projektisuunnittelija kesällä 2007
KM, projektipäällikkö, Salla
LARS WESTERLUND

Dosentti, tutkimusjohtaja,
Kansallisarkisto
ULLA VIITANEN

FM, MUSKU-hankkeen
projektipäällikkö 31.10.2007 saakka

LAPIN MAAKUNTAMUSEO
Arktikum
Pohjoisranta 4
96200 Rovaniemi
Puhelin (016) 322 3260
Fax (016) 322 3091
Sähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Internet: www.rovaniemi.fi/maakuntamuseo
Henkilökunta
Museotoimenjohtaja Hilkka Liikkanen
(016) 322 2819 (Rovaniemen taidemuseo)
Näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto
040 734 1060
Amanuenssi Kimmo Kaakinen
(016) 322 2484
Intendentti, arkeologi Hannu Kotivuori
(016) 322 2854, 040 573 1951
Kokoelma-amanuenssi Hanna Kyläniemi
(016) 322 2853, 040 728 3362
Opas-valvoja Maisa Laitinen
(016) 322 2483, 040 847 1152
Opas-valvoja Merja Lehtovirta-Aho
(016) 322 2483, 040 502 7572
Kuva-arkistonhoitaja Arja Moilanen
(016) 322 3095, 040 828 9699
Maakuntamuseotutkija Päivi Rahikainen
(016) 322 2791
Museomestari Teijo Rovanperä
040 561 1713
Valokuvaaja Jukka Suvilehto
(016) 322 2858
jukkai.suvilehto@rovaniemi.fi
Arktikum avoinna
1.10.– 30.11.
ti – su 		
1.12.–13.1.
päivittäin 		
24.12.
suljettu
14.1.– 31.5.
ti – su 		
1.6.–15.6.
päivittäin 		
16.6.–15.8.
päivittäin 		
16.8.– 31.8.
päivittäin 		
1.9.– 30.9.
ti – su 		

10 –17
10 –18
10 –18
10 –18
9 –19
10 –18
10 –18
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Varaukset ja lisätiedot (016) 322 3260
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